
En vooral ook ogen. Prachtig te foto-
graferen tijdens een nachtduik, ge-
woon op het zand voor de deur van het

Manta Diving Center. Op het huisrif slapen-
de vissen die tot heel dichtbij zijn te bena-
deren. De vissen slapen ondanks het licht van
de lampen gewoon door, hebben nergens last
van! Ook de egelvis laat zich fotograferen,
zonder wakker te worden. De heremiet-
kreeft, met mooie anemonen op zijn huisje
scharrelt wat rond. 

Er is een vis, die niet slaapt, integendeel. De
koraalduivel is zo brutaal om in het licht van
de lampen te gaan jagen. En: zeer succesvol.

Na twee kleine visjes te hebben opgeslokt hem
gewoon maar in het donker achter gelaten.

KUSTLIJN  Duiken in Israel dus, in Eilat. De
kustlijn is er zo’n 10 kilometer lang. Eilat ligt
ingeklemd tussen Jordanië met de stad Aqa-
ba en Egypte met de Sinai woestijn. De helft
van de kustlijn wordt in beslag genomen door
de stad en de haven. Het stuk van de stad
naar de grens met Egypte (Taba) herbergt het
marinepark. Door de bouw van hotels en het
aanleggen van stranden, is het meeste koraal
in het ondiepe gedeelte verstoord of ver-
dwenen. De laatste twintig jaar wordt er wel
veel gedaan om het koraal te behouden en

de ‘riffen’ uit te breiden. Eigenlijk dezelfde
situatie als op Bonaire (save our reefs, show
you care).

In het heldere water een overvloed aan vis-
sen die de duiker enthousiast verwelkomen
en geen camera-angst kennen. En wrakken,
zoals de Satil, een relatief nieuw wrak, vlak
bij het Diving Center. Een lang, slank oud ma-
rineschip met een enorme hoge opbouw. De
opbouw helemaal begroeid met zacht koraal.
Met meerdere koraalduivels die daarin hun
‘home’ hebben gevonden. Ook twee grote vijl-
vissen, die zich zo veilig voelen, dat ze met
de groothoeklens tot op de ‘huid’ zijn te be-
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Ogen
van Eilat

Tweemaal eerder was ze al in Eilat onder-
water gegaan. En bij de derde keer dacht
Marion Haarsma – het feit dat ze enkele
keren terug is gegaan noemt ze een 
aanbeveling -  dus wel te weten wat haar
te wachten stond. Maar ze werd in Israel
toch aangenaam verrast. Niet alleen door
het heldere water, maar ook door de 
hoeveelheid ‘gezellige’ vissen, die nieuws-
gierig kwamen kijken. 
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naderen. Heel bijzonder, want het zijn altijd
schuwe vissen! Ook papegaaivissen, ver-
schillende soorten keizersvissen en een enor-
me baars. Zwemt weer zo snel weg, dat er
geen foto kan worden gemaakt.  In ieder ge-
val een wrak om de volgende dag naar terug
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IN HET HELDERE WATER
EEN OVERVLOED 
AAN VISSEN DIE GEEN 
CAMERA-ANGST KENNEN

Duizenden oogjes van glasbaarsjes

Mozes Rock: vroeger een kale rots op het zand, nu prachtig

begroeid met zacht koraal en omgeven door glasbaarsjes

Twee vijlvissen zwemen rond de opboouw van de Satil

Jagende koraalduivel



te gaan. Maar: helaas. Spitsuur en zowat alle
duikscholen van Eilat zijn er dan aanwezig.
Om even uit de drukte te zijn maar naar vo-
ren gezwommen. Naar de boeg, prachtig ver-
sierd met een tros zacht koraal.

ROTS  Mooi koraal – hard en zacht – en veel
vis is er ook te vinden bij de duikplaats Mo-
ses Rock, op een afstand van 5 tot 10 minu-
ten lopen van het duikcentrum. Vroeger een
grote rots op 8 meter diepte op het zand. Dat
er nu zoveel zacht koraal op groeit en bijna
helemaal omgeven is door glasbaarsjes, is een
aangename verassing. Een uur lang foto’s ge-
maakt op dat ene stukje rots zonder ook maar
één seconde verveling!

Het huisrif, de Satil en Moses Rock, het zijn drie
van de vele duikplaatsen van Eilat waar pro-
bleemloos enkele weken kan worden gedoken
en veel kan worden gezien. Wat de deelnemers
aan de derde SanDisk Red Sea competition
onderwaterfotografie, waarover Onderwa-
tersport eerder dit jaar uitgebreid (vooral in
beeld) verslag deed, met hun materiaal be-
wezen. Veel mooi leven en bijzondere beesten.

Vaak van Israeli’s , die misschien niet alleen
wat dieper zijn gegaan maar de verschillende
duikplaatsen goed kennen, zoals de ervaren
fotograaf  hier het Nederlandse water en met
name de Oosterschelde op z’n duimpje kent
en daar allerlei dingen weet te vinden. 

TOERISME  Er wordt nog altijd veel gedoken
in Eilat, zowel door Israeli’s zelf als toeristen.
Toeristen ook die een duikvakantie niet zel-
den combineren met een rondreis door het
land Israel, enorm divers en interessant,
met veel historische en religieuze plaatsen. Al
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De ogen van Eilat: van linksboven met de klok mee een barbeel, een slapende egelvis, een heremietkreeft en het kleine oogje van een tong

De vissen bij Eilat zijn ronduit nieuwsgierig

Reizen
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staat dat toerisme door de intifada wel onder
druk en staan de hotels, die vroeger vol wa-
ren (Martinair had ook directe vluchten naar
Eilat) nu soms leeg. Het duikcentrum is er ove-
rigens van alle gemakken voorzien, veel ban-
ken in de schaduw, vier warme douches en
zelfs een sauna. Zo ook een koffiehoekje met
gratis koffie en thee. Veel flessen, met zowel
int. als din-aansluiting en Nitrox.

Geen duikplaats, maar het bezoeken waard: het
Red Sea Marine Park in Eilat. Doet veel aan edu-
catie, heeft een groot aquarium waar bezoekers
achter het glas midden tussen de vissen staan
en kweekt koraal en bepaalde vissoorten. In
twee aquaria staan kleine stukjes hard koraal
(steenkoralen), die, onder de juiste omstan-
digheden, wel 12 cm per jaar kunnen groeien.
Het kweekproces van zeepaardjes, anemoon-
vissen en scheermesvissen, is in meerdere bak-
ken te volgen. De visjes: klein, kleiner, kleinst,
zijn er in allerlei groeistadia te bewonderen. De
nakomelingen worden regelmatig in de wa-
teren rond Eilat uitgezet. Maar helaas, onder-
water zijn ze die week ondanks alle aangena-
me verrassingen niet gevonden.

Duiksites van Eilat
De belangrijkste duiksites van Eilat zijn:

• Home Reef – gemakkelijk toegankelijk, goede faciliteiten
en uitstekend geschikt voor een nachtduik. Gewoonlijk goed
zicht en vissen die in het geheel niet schuw zijn.

• Joshua Rock – een kleurrijk rif voor diepere duiken

• Wrak Yatush – op 30 meter diepte waarop de hele dag kan
worden gedoken

• Paradise – een koraaltuin met verschillende statuesken van
koraalformaties; duik van 30 meter

• South Beach – zandbodem tot een diepte van 20, 22 me-
ter, waarbij nodige koraalformaties worden gepasseerd

• Statue Garden – 24 meterduik met vier grote metalen beel-

den van de kunstenaar Dan Rapaport die zijn geplaatst om
een kunstmatig rif te creëren

• Wrak Satil – op 24 meter met gewoonlijk goed zicht

• Japanese Gardens – een begeleide bootduik naar ongeveer
30 meter langs een wand met koraal

• Moses Rock & Nature Reserve – plaats voor diepe- en grot-
duiken

• The Pyramid – metalen, piramide-achtige constructie op
32 meter met de top op 15 meter

• Lighthouse Caves 

• Neptune’s Tables - South – koraalformaties afgewisseld met
zand en bedden Garden Eels 

Mozes Rock De boeg van de Satil is prachtig begroeid met zachtkoraal


