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Duiken op Curaçao
Curaçao wordt steeds populairder als
vakantiebestemming. In 2003 steeg het aantal
Nederlanders dat een bezoek bracht aan het eiland met 75
procent en de groei is er nog niet uit. Nou is het natuurlijk
heel aantrekkelijk om in de winter even de kou te
ontvluchten, maar laten we eerlijk zijn, voor zon, zee en
strand kun je veel goedkoper ook dichter bij huis terecht.
Wat maakt Curaçao dan zo aantrekkelijk? Deel 1 van een
special over dit heerlijke stukje Nederlands grondgebied.
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Klik op de plaatjes voor een vergroting
Tot de sterke punten van Curaçao behoren absoluut de
prachtige koraalriffen en de azuurblauwe zee die het eiland tot
een eldorado voor zowel beginnende als gevorderde duikers
maken. Omdat het eiland geen seizoenen kent (het is het hele
jaar tussen de 20 en 30 graden) en het buiten de orkaanzone
ligt, kun je er 365 dagen per jaar in warm (rond de 26 graden)
helder water springen.
Op veel plaatsen kun je met je duikspullen zo van het strand
het water in lopen. Je zwemt dan in veel gevallen eerst een
stukje over een plateau van een paar meter diepte waar je ook
al een bonte verzameling zeebodembewoners aantreft. Na een
paar meter gaat die ondiepte over in een steiler stuk en zak je
af naar het koraal. Dat koraal ligt op een diepte van negen tot
twintig meter en is daardoor ook voor duikers met wat minder
ervaring goed bereikbaar. Hou wel de veiligheid in de gaten,
want door al dat moois om je heen vergeet je snel op je meters
en je buddy te letten.
Duikbrevet halen
Beginners kunnen in minder dan een week tijd hun duikbrevet
halen bij een van de negentien duikscholen die het eiland rijk
is. De meeste daarvan zijn aangesloten bij het Curaçao Diving
Operators Association (CDOA). Deze organisatie spant zich in
om de kwaliteit van de duikopleidingen hoog te houden en de
duikers bewust te maken van de schoonheid en de
kwetsbaarheid van het rif, vertelt Ingrid van den Bosch, van het
CDOA en tevens manager van Atlantis Diving. "Aan het
mannetje onder de boom, zoals we hier beun de haas noemen,
heeft niemand iets."
Gouden regels
Verder stelt het CDOA strikte eisen aan de veiligheid en de
kwaliteit van de apparatuur die de aangesloten duikscholen
gebruiken en zijn samen met de ANWB de zogeheten tien
gouden regels opgesteld om het rif te beschermen. Zo meren
de aangesloten duikscholen hun boten aan vaste boeien om te
voorkomen dat ankers gaten in het koraal slaan. Ook wordt
onder water de rommel opgeruimd (ook van anderen) en geldt
de regel dat duikers onder water niets van het koraal mogen
aanraken. Sommige koralen lopen namelijk bij de minste of
geringste aanraking al schade op. Daarom wordt duiken met
handschoenen aan ontmoedigd. Dan kom je immers ook niet
zo snel in de verleiding om iets aan te raken.
Dit is het eerste deel van een special over duiken en
vakantie houden op Curaçao
Links:
Curaçaoinfo.nl. Nederlandstalige website van de Curaçao
Toeristen Bureau (CTB). Alle duikcentra en duiklocaties op een
rijtje. Geef aan wat voor soort duik je wilt maken en je krijgt alle
opties voor je neus.
● DoitCaribbean.com. Nederlandstalige site met informatie
over de 33 lidstaten van de Caribbean Tourism Organisation.
● CuracaoTravelguide.com
● Habitat Curacao.com Resort annex duikbasis
● Reefcare.org Vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor
●
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behoud van het rif.
● Curacao Diving Operators Association. Met onder meer links
naar alle deelnemende duikscholen.
● Dreamwrecks.com Bekijk de mooiste wrakken zonder nat te
worden.
● Shorediving.com. Engelstalige info over kantduiken op
Curaçao. Met forum over duiken op het wrak de Superior
Producer
● Duikverhalen op Internet-duikclup.net
● Duikerslog.nl.
Touroperators met duikreizen naar Curaçao
ABC Travel
● Traveltrend.nl
● EasyDivers.com
● DivingAdventures.nl
● Xplore360.com Vlaamse touroperator.
●

Nico van Dijk
Lees ook
Deel 2: Curaçao: Ideaal eiland voor strandduiken
● Deel 3: Haaien voeren en wrakduiken
● Deel 4: Ravijnen en wrakken
●
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