
26 Reizen | Tekst en foto’s: Marion Haarsma. www.onderwaterfilm.nl 27» 27»

Zolang ik duik wilde ik al naar Zuid-Afrika om
met de haaien te duiken. Door de jaren heen
bleef deze wens bestaan, maar... het kwam
er niet van. Ik had het al uit mijn hoofd gezet
totdat we ineens besloten om met vijf mensen
een huis te huren in Simon's Town aan de 'Vals-
baai'. Het plan was om afwisselend te gaan
kantduiken en met de boot op stap te gaan.
De interesse voor de witte haai was onder-
tussen al minder geworden, in plaats daarvan
was de wens gekomen de 'Cowsharks' (ook
wel Sevengill shark') te gaan fotograferen. Toen
we aankwamen kregen we het nieuws dat er
geen haaien waren in de Valsbaai. Dat was
een enorme tegenvaller, maar er was nog tijd,
we hadden nog twee weken!

Beroemde stenen
De duikschool ‘Pisces’ had een programma
met vier keer in de week bootduiken. Dus had-
den we op maandag en dinsdag tijd om van
de kant te duiken. De eerste suggestie was de
duikplaats 'Windmill'. Daar was een parkeer-
plaats en een paadje naar beneden naar een
prachtig zandstrand waar je zo het water in
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Verlegen haaien en een  pinguïncrèche

Valsbaai, 
Kaapstad:

De grote ‘Cowsharks’ waren
even niet thuis in Valsbaai,
volgens geruchten verjaagd
door orka’s. Er bleef genoeg
te zien op deze fascinerende
bestemming in Zuid-Afrika. 
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kon lopen. Overal waren enorme ronde keien,
de beroemde stenen van Boulders Beach. Ook
onder water gingen de keien door en waren
ze begroeid met wieren en grote anemonen.
En overal vissen die perse op de foto wilden.
De klipvissen hebben een territorium en dat
verdedigen ze, ook tegen de duikers. Ik dacht
nog wat leuk, eindelijk vissen die niet weg-
zwemmen! Door het kelp schoten prachtig ge-
kleurde vissen. Vooral de fel gekleurde ‘Red
Roman’ was een hele nieuwe vissoort voor
mij. De zon scheen door de wieren en ik dacht
dat ik in de duikershemel was gekomen. Helaas
was er een groot nadeel: het water was koud,
na zo'n drie kwartier werden we echt heel
koud. Na lang wikken en wegen hadden we
besloten om toch nat te duiken in water van
elf tot vijftien graden, alhoewel ik een over-
tuigd droogpakduiker ben. Gelukkig had ik een
elektrisch verwarmd ondervestje dat urenlang
warmte uitstraalt (ook tussen de duiken door).
Dat was deze reis mijn redding!

Op woensdag konden we met de boot mee.
Een grote Zodiac – tegenwoordig heet dat een
RIB, van rigid inflatable boat – met twee
enorme buitenboordmotoren bracht ons snel
naar de andere kant van de baai. Bij weer
grote ronde rotsen (Boulders) werd een boei
geplaatst en aan de lijzijde van de eilandjes
werden we in onze flessen geholpen. In de
buurt van de boei moesten we allemaal tegelijk
het water in. Langs de boeilijn naar beneden
kwamen we op negen meter in een ander
landschap. Hier waren sommige rotsen hele-
maal bezaaid met zee-egels in alle kleurva-
rianten. Een goed moment om even wat test-
foto's te maken. Maar al gauw kwamen de
pelsrobben nieuwsgierig een kijkje nemen. Fo-
tograferen was niet zo makkelijk, want ze zit-
ten geen seconde stil en zwemmen razendsnel
en moeiteloos door het water. Wat een prach-
tige dieren en wat een plezier om ze zo on-
derwater mee te maken. Ze vinden het leuk

Zuid-Afrika praktisch
ZUID-AFRIKA, officieel de  Republiek Zuid-

Afrika  (Afrikaans: Republiek van Suid-Afrika), is een land

aan de zuidpunt van het  Afrikaanse continent. Het land

grenst in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe,

in het oosten aan Mozambique en Swaziland. Zuid-Afrika

heeft een uitgestrekte kustlijn van ongeveer 2.800 kilometer

aan de Indische en Atlantische Oceaan. 

REIS: De KLM heeft als enige vliegmaatschappij een recht-

streekse verbinding tussen Amsterdam en Kaapstad. Op het

vliegveld kun je een auto huren, het is een prima manier om

rond te rijden en je duikspullen te vervoeren.

BESTE REISTIJD: Het hele jaar door kun je prima duiken.

VACCINATIES: DTP en Hepatitis A.

ELEKTRICITEIT: De netspanning in Zuid-Afrika is 220/240

volt. Europese stekkers passen echter niet in het stopcontact

en de nogal atypische Zuid-Afrikaanse driepoot is zelden in

wereldstekkers (bijvoorbeeld die van de ANWB) te vinden.

De juiste verloopstekkers kun je in bijna iedere supermarkt

in Zuid-Afrika aanschaffen. Vanwege mogelijke problemen

met de stroomvoorziening is het handig een zaklamp mee

te nemen. 

VALUTA: De officiële munteenheid van Zuid Afrika is de Zuid

Afrikaanse rand. Zuid Afrika heeft een westers banksysteem,

1 EURO = 12,4813 ZAR 

TAAL: In Zuid Afrika worden elf talen officieel erkend. 

De belangrijkste zijn Afrikaans (een mix van Nederlands 

en Engels, nogal ouderwets aandoend) en Engels.

SOORT DUIKEN: Kantduiken of bootduiken naar dieptes

tot dertig meter. Kooiduiken met witte haaien.

Kaap De Goede Hoop.

Deze slak heet niet voor niets ‘Gasflame’. Foto boven: Valsbaai: kleurrijk en koud.  Foto onder: Duiker met Red Roman.
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Witte haai
Om toch witte haaien te zien zijn we uiteindelijk
helemaal naar Gansbaai gereden, want daar
waren ze wel. Het werd een lange dag, om vijf
uur ’s ochtends vertrekken en om zeven uur in
Kleinbaai aankomen. Daar kregen we ontbijt en
een video instructie. Aan boord van het duikschip
zijn naast sportduikers ook vrijwilligers die foto's
maken van de vinnen van de haaien. Aan de
hand daarvan kunnen zij de haaien identificeren
en zo weten ze ongeveer hoeveel haaien er op

dat moment in de baai zijn. Dus een volle boot
met dertig toeristen en tien vrijwilligers, dat kan
niet anders dan dat er altijd wel iemand in de
weg staat. Duiken met grote witte haaien doe je
in een kooi die jou tegen het dier beschermt. De
kooi wordt vastgemaakt aan de rechterkant van
de boot. De 'chum', een mix van visafval en visolie
en de 'baitball' aan een touw worden ook aan
de rechterkant van de boot gegooid. Zodoende
stonden alle veertig deelnemers plus de beman-
ning aan: de rechterkant van de boot! We moch-

ten als eerste in het water en het was net zo
koud als bij ons in Valsbaai. Er kwam een witte
haai vlak langs de kooi, maar het ging allemaal
heel snel en voordat je kon scherpstellen was hij
alweer voorbij. Ik heb prachtige testfoto's van de
kooi en daar blijft het wel bij... Maar vanaf het
dek kon je ze ook zien zwemmen en er zaten
enorm grote beesten bij. Het was zeer indruk-
wekkend. Stilletjes vroeg ik me af of ik nog wel
wilde duiken, want voor de kust van Zuid-Afrika
kunnen ze overal rondzwemmen...

om rondjes om de duikers heen te maken en
onder je door te zwemmen. Daar krijg je de
gekste foto’s van. Het leukste vind ik als ze on-
derwater naar je blaffen, dan komen de lucht-
bellen uit hun open bek en zie je de tanden
glinsteren, helemaal te gek!

Orka’s
Eigenlijk waren we ontroostbaar vanwege de
afwezigheid van de grote haaien. Het verhaal
ging dat er orka's in de baai waren die de witte
haai en de Cowsharks hadden weggejaagd.
Maar er was een mogelijkheid om in het
'TwoOcean' aquarium van Kaapstad te duiken
met de zandtijgerhaai, de zogeheten 'Ragged
tooth shark'. Na een afspraak gemaakt te heb-
ben was het op naar Kaapstad! Het was maar
vijftig kilometer rijden, maar ook Kaapstad
heeft een langdurig spitsuur met enorme files
en tergend langzaam rijden... Nipt op tijd kwa-
men we bij het aquarium en werden we ver-
welkomd door Ian, onze gids van Schotse af-
komst. We moesten veel trappen lopen om op
het dak te komen want het aquarium is vijf
meter diep. Helemaal bovenop het gebouw
konden we ons omkleden en flessen omdoen.
Ian legde uit hoe we ons voorzichtig van het
platform in het water konden laten glijden. We
moesten stil gaan zitten op de bodem van de
bak om de dieren niet te hinderen. Heel rustig
kwamen de 'Reggies' aanglijden door het wa-
ter, het waren drie meter lange en ook dikke
beesten. We werden volkomen genegeerd, ook
al zijn ze wel de top predatoren van het aqua-
rium. Ik moest sluitertijd en diafragma van de
camera open gooien en vooral de ISO omhoog,
want het was toch wel donker. Ondertussen
werden we lastig gevallen door een nieuws-
gierige soepschildpad (Green turtle), die wel
op de foto wilde. Daarnaast zagen we roggen
en grote scholen vissen, maar nu hadden we
eindelijk haaien met grote bekken vol met uit-
stekende tanden dus die kregen onze volle
aandacht! Als gezegd was het best wel donker
op de bodem van het aquarium, maar er hin-
gen ook enorme lampen (lichtbakken) en daar
had ik ook weer last van bij het fotograferen.
Niet alleen van het tegenlicht in de foto’s, maar
ik wilde ook foto's maken waarvan je niet kon
zien dat ze in een aquarium gemaakt waren.
Lastig met al dat kunstlicht boven je. De dertig
minuten waren zo om, ik had nog wel langer
willen blijven in het water dat met twintig gra-
den best lekker was. Maar Ian was onverbid-
delijk. Overigens vertelde hij dat de drie haaien
in het aquarium alle drie vrouwtjes zijn. Er was
ook een mannetje, maar die werd lastig en ging
iedereen bijten. Deze jongen is eruit gegooid.
Ik hoop maar dat hij terug naar de natuur is
gegaan...

Foto boven: Gorgoon.  Onder links: Pelsrobben komen nieuwsgierig een kijkje nemen.   Onder rechts Zandtijgerhaai in het TwoOceans aquarium.

Foto boven: Corynactis.  Foto onder: Godiva quadricolor.



33ONDERWATERSPORT  |  OKTOBER/NOVEMBER 2015 «

Pyjamahaaitjes
Terug in Simon's Town besloten we onze kant-
duiken te optimaliseren door een gids mee te
vragen. Carel van de Dive-Inn is gespecialiseerd
in het vinden van naaktslakken en hij wilde ons
graag rondleiden door de baai. We hadden af-
gesproken bij 'Windmill' en daar wees hij ons
dertien verschillende soorten naaktslakken aan,
op dezelfde plek waar wij al hadden gedoken
en er slechts eentje hadden gevonden. Vanwege
het grote succes hadden we nogmaals met Carel
afgesproken. We hadden gehoord van een oude
afwateringspijp op een strand bij de duikschool,
waar vaak pyjamahaaien in zaten. Deze haai
wordt een meter lang en ik had ze wel zien
zwemmen, maar nog geen goede foto van ze
kunnen maken. De pijp gaat zo'n honderd meter
het water in en aan het einde zouden de pyja-
maatjes zitten! Op weg naar het einde van de
pijp vond ik een klein, maar zeer kleurrijk haaitje,
de 'Puffadder Shy shark'. Hij bleef prachtig voor
me op het zand liggen en maakte me heel blij!
Bij het einde van de pijp zag ik geen haaien.
Maar Carel wees dat je in de pijp moest kijken
en ja hoor, een echt haaiensnuitje keek terug.
De camera, flitsers en lamp allemaal in de pijp
gepropt en gelukkig is er een foto een beetje ge-
lukt. Hoe de haaien kunnen draaien in de pijp is
mij een raadsel. Voor zover ik weet kunnen ze
niet achteruit zwemmen. En nog was het feest

niet over, want op de terugweg kwam een ge-
wone 'Shy shark' door het kelp aanzwemmen
en ging met zijn neus naar mij toe voor me lig-
gen. Wel groter, maar minder mooi dan de an-
dere Shy shark, toch wel heel erg leuk! Deze
kleine haaiensoort heet ‘Shy shark’ (verlegen
haai) want als ze bang zijn zouden ze hun kop
verstoppen. Dat hebben we inderdaad een keer
kunnen fotograferen. Toen had het haaitje zich
in het kelp verstopt. Ik kon nog net een oogje
waarnemen... Ondertussen bleef Carel ons al-
lerlei soorten naaktslakken en zeenaalden en
van alles en nog wat aanwijzen. Van onze af-
spraak om 45 minuten te duiken kwam steeds
niets terecht en de laatste dag werden het duiken
van 78 en 82 minuten. Ook Carel had het koud
hoor, die Zuid-Afrikanen zijn wel stoer maar nu
werd hij tot het uiterste getergd. Een prachtige
afsluiting van onze duiken in Kaapstad was de
vondst van een grote naaktslak met een rudi-
mentair schelpje op zijn lijf. Dat had ik nog nooit
gezien, ook niet op foto's en in boeken. Het bleek
een ‘Saddle Shaped Keyhole limpet’ (Dendrofis-
surella scutellum) te zijn.

Pinguïncrèche
Eigenlijk vond ik de pinguïns net zo leuk als het
duiken. Ons huis lag aan het Boulder Beach na-
tuurgebied. Wij woonden bij de Jackass pinguïns
of misschien woonden zij wel bij ons? We hoor-

den ze ook onder ons huis en ze zaten altijd op
het pad naar het strand dat naast ons huis liep.
Ze zijn wel luidruchtig en maken inderdaad het
geluid van een ezel, maar oh, wat zijn ze leuk.
We zijn wel vier keer aan het eind van de middag
gaan kijken, want dan komen ze terug uit de
zee om aan land te rusten en de jongen te ver-
zorgen. Zodoende hebben we 'bakken' met foto's.
Zwemmende pinguïns, pinguïns in en uit het
water, wandelende, ruziemakende, parende pin-
guïns, broedende en voerende pinguïns. Vooral
de baby pinguïns zijn enig, echt van die donsbal-
len. Zodra de jongen wat groter worden ver-
dwijnt het dons en gaan ze bij elkaar staan: de
enige echte pinguïncrèche.

Zo is er nog veel meer te zien en te beleven in
en om de Valsbaai. Zoals het prachtige ‘Table
Mountain National Park’ met de bavianen en
de struisvogels. En de prachtige maar vooral ruige
kust bij de Kaap de Goede Hoop, waar in de
loop van de tijd zo'n 750 schepen zijn gestrand
met vaak fatale afloop voor de bemanningen.
Het beste is om zelf te gaan kijken en dit rare
land te ervaren, waar de natuur achter je voor-
deur begint en oneindig fascinerend is. 

Meer info: (Pisces) www.piscesdivers.co.za,
(TwoOceans aquarium) www.aquarium.co.za,
(Carel van der Colff) www.diveinn.co.za 
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Boven: De zon in het kelp. Duikershemel?

Midden links: Pyjamahaai in afwateringsbuis.

Midden rechts: Puffadder Shy shark.

Onder links: Slak met rudimentaire schelp. 

Onder rechts: Silvertip.

Rif met zeesterren in allerlei kleuren.


