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Tekst en foto’s: Peter Boots
OMAN
ONGESTOORD DUIKENREIZEN

OmanOh man!
Sultan Qaboos zie je op de 
meest vreemde plekken.

Peter Boots wist eigenlijk vrij weinig van Oman. 
Naar zijn idee was het nog niet zo bekend bij het duikersgilde. 
In Egypte is hij kind aan huis, dus dit zou ongeveer wel 
hetzelfde zijn - dacht hij. Maar daar komt hij al snel op terug. 

Eén van de zeven paleizen van Sultan Qaboos (links). 
Je treft hier veel eeuwenoude kastelen aan.  

De moskee heeft een sprookjesachtige sfeer.

De romp van het wrak Al Munassir 
heeft een fluweelzachte aanblik 
vanwege de weelderigheid aan 
zachte koralen.
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In de Grevelingen heb ik de 
sepia’s nog nooit zo mooi 
voor mijn camera gehad!  O man is een Arabisch land omsloten door 

de Golf van Oman aan de noordkant en 
de Arabische Zee aan de oostkant. Het is 
een modern, rijk (door de oliewinning) 
en islamitisch land en wordt al 45 jaar 

geregeerd door de sultan Qaboos. Het gedeelte ‘boos’ in 
zijn achternaam komt niet geheel tot zijn recht, want hij 
blijkt een zeer geliefd en goed heerser voor zijn volk te zijn. 
Hij onderhoudt ook goede relaties met het Nederlandse 
Koningshuis. Niet ‘Quasi boos’ dus!
Bij aankomst in Oman krijg ik gelijk al een indruk wat een 
immens, modern en schoon land dit is. Ik zie onderweg 
veel moderne SUV’s die vrijwel geheel geïllustreerd zijn met 
stickers met daarop de afbeelding van de sultan. Deze heerser 
wordt hier erg vereerd op vele originele manieren. We verblijven 
de eerste drie dagen in het Millennium Resort in Mussanah. Het 
duikcentrum Oman Sail ontfermt zich over ons, we merken dat dit 
duikcentrum nog een beetje zijn draai aan het vinden is. Zo is er geen 
nitrox voorhanden omdat er verzuimd is de benodigde vergunningen 
te verlengen. De Omani divemaster laat ons al snel ons eigen plan 
trekken omdat hij doorheeft dat wij geen rookies meer zijn. Helaas 
kent deze locatie geen huisrif zoals ik van Egypte gewend ben. Hier 
varen ze met grote luxe speedboten, vanuit de jachthaven van het 
hotel, naar de Daymaniyat eilanden. ‘s Morgens als de zee nog glad 
is, scheuren we met een behoorlijke snelheid (2x 250 PK outboard!) 
naar deze duikstekken. Na een uur varen over het spiegelgladde water 
doemen de kleine kale eilandjes op aan de horizon. Hier gaat het dus 
gebeuren?

MIX GREVELINGEN EN RODE ZEE
Na een backroll vanaf de boot wordt mij na een lange tijd van 
tropische ‘onthouding’ weer het eerste aanzicht onder water gegund 
in de tropen. De temperatuur van 28 graden voelt zeer aangenaam 
aan! Het zicht is niet echt geweldig, maar toch ruim voldoende dat 
ik kan zien dat het een oase vol leven is. Naarmate de duik vordert, 
verbetert het zicht gelukkig. Vooral zacht koraal voert de boventoon, 
met name de kleur paars en geel heeft de overhand. Na een paar 
minuten ontdek ik al gelijk de eerste forse netmurene, een soort die 
veel voorkomt in de Indische Oceaan. Fier steekt hij zijn grote kop 
uit het koraalholletje. Grappig detail is dat zijn netpatroon tot en met 
zijn mond is doorgevoerd. Schitterend vakwerk van zijn schepper! 
De murene laat mij behoorlijk dichtbij komen en dit levert een 
mooie foto op met mijn buddy op de achtergrond die naar mij toe 
peddelt. Met de fisheye lens geeft dit een apart effect. Ik merk dat het 
onderwaterleven nog in een ongeschonden staat verkeert, erg puur en 
ruw. De kleur van het water is ook anders dan dat ik gewend ben. Het 
doet mij nog het meeste denken aan turquoise. Het resultaat als je het 
groene water uit de Grevelingen zou mengen met het blauwe water 
uit de Rode Zee. Met de fotografie is het erg wennen om de juiste 

lichtbalans te vinden in deze nieuwe omgeving. Tijdens de laatste 
minuten van de duik worden we in het ondiepe gedeelte getrakteerd 
op een schichtig sepiapaar dat elkaar het hof maakt. Prachtig gezicht 
hoe ze over het rif bewegen, constant veranderend van kleur en vorm. 
Ik word gelijk herinnerd aan de sepiatijd in de Oosterschelde. In 
de daarop volgende duiken komen we nog veel meer sepiapaartjes 
tegen. De Daymaniyat eilanden zijn een beschermd duikgebied is ons 
verteld, toch komen we een groot vissersnet tegen dat over het ondiepe 
gedeelte van het rif heen ligt. De sepiapaartjes maken hier weer slim 
gebruik van om hun eitjes voor het nageslacht op af te zetten. Maar 
toch ontdekken we helaas ook wat dode vis die in dit verraderlijke net 
verstrikt zijn geraakt. Ook zie ik in de verte af en toe een vissersboot 
voorbij komen. Of dit alles het fragiele rif in gevaar brengt, kan ik als 
leek niet zo 1,2,3 beantwoorden, maar ik vind het wel tegenstrijdig in 
mijn ogen. Als ik mijn twijfels over de integriteit van de ‘bescherming’ 
van deze eilanden kenbaar maak aan de divemaster, krijg ik niet echt 
een duidelijk antwoord. Gelukkig vergeet ik de tragische aanblik van 
het visnet al snel als we op duikstek Aquarium duiken. Ik ga helemaal 
op in twee sepiapaartjes. In Nederland heb ik ze nog nooit zo mooi 
voor mijn camera gehad! Ze dansen sierlijk voor mijn camera. Ineens 
passeert een forse luipaardhaai mij. Op nog geen 10 meter afstand. 
Maar ik ben zo overdonderd dat ik gezien de snelheid van de haai 
geen fatsoenlijke foto kan maken. Gelukkig krijg ik bij een daarop 
volgende duik nog een kans: een luipaardhaai ligt voor mij in het zand 
zijn siësta te houden. Na één foto duldt hij mijn belangstelling niet 
meer en kiest snel het hazenpad. Uiteindelijk geen topplaat geworden 
helaas, ik heb ze wel eens mooier kunnen fotograferen. Aan het einde 
van een duik vergezelt een groepje zeer nieuwsgierige vleermuisvissen 
ons. Met hongerige indringende ogen komen ze op ons af en blijven 
ons een tijdje volgen. Een indrukwekkende ervaring. 

Ik had maar één kans om een 
foto te maken van deze luipaardhaai, 
daarna was hij snel foetsie!

De mannetjes vechten met veel 
machtsvertoon om het vrouwtje.

OMAN
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De murenes zijn van de 
maat: FORS! Met luxe 
snelheid naar het rif (rechts). 
Deze nieuwsgierige 
vleermuisvissen kom je 
regelmatig tegen (onder). 

Een koffervisje heeft wel een hoog 
aaibaarheidsgehalte met dat pruillipje.
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WRAKDUIK AL MUNASSIR
Mara en Sebastian hebben hun troef voor 
onze laatste twee duiken bewaard. Nog 
geen half uur varen vanaf het Sifawy Resort 
ligt namelijk het wrak van de Al Munassir. 
Dit 84-meter lange bevoorradingsschip is 
gedoneerd door de Omani Marine met als 
doel om als kunstmatig rif te dienen. Het 
forse schip staat rechtop met zijn kiel op 

30 meter diepte. Vanaf de boei is de brug van dit immense schip 
verbonden via een ketting. Het is donker en troebel als ik de ketting 
volg en ineens, vanuit het niets, doemen de contouren van de brug op. 
Het stikt van het leven vol met scholen vis en het schip is al behoorlijk 
begroeid met zachte koralen. Op een wrak maakt meestal de blinde 
paniek zich van mij meester. Ik zie namelijk niet goed hoe ik de 
structuren en lijnen in een goede fotocompositie moet vatten. Maar 
één foto staat al een tijd op mijn wish list en dat is er eentje van de 
boeg met een duiker erbij. Een soort Titanic-shot. Op 25 meter diepte 
is het erg lastig om ‘voor de boeg te komen’: het zicht is behoorlijk 
troebel en het stikt van het zweefvuil in de matige stroming. Hierdoor 
ziet mijn buddy/model mijn aanwijzingen niet duidelijk en moet 
ik alle zeilen bijzetten om een bevredigende foto te kunnen maken. 
Na eindelijk een goed resultaat, zwemmen we snel maar naar een 
hoger gelegen dek omdat je op deze diepte niet al te lang kunt blijven 
gezien je bodemtijd. De deuren van de hutten op het upperdek zijn 
bewust opengelaten en zo weet ik nog wat foto’s te maken van de 
binnenkamers. Na een uur intervaltijd maken we nog een tweede duik 
op dit fotogenieke wrak. De scheepsruimen zijn handig toegankelijk 
gemaakt en ik daal af tot op de bodem van deze donkere ruimte. In 
het blikveld van mijn duiklamp ontdek ik een forse netmurene die 
op de bodem ligt van dit riante onderschip. Ik neem snel wat foto’s 
van dit (per strekkende meter) dier, want mijn dieptemeter geeft 
alweer een tijdje 25 meter aan. Op het ondiepere middendek probeer 
ik maar weer wat foto’s proberen te maken van de scholen vis in 
combinatie met de zachte koralen. Wat een gaaf wrak is dit! Ik voel 
me als een kind in een snoepwinkel tussen al dit moois. Tijdens onze 
veiligheidsstop, hangende aan de boeiketting, werp ik mijn blik nog 
een keer naar beneden en besef met een tikkeltje weemoed dat ik mij 
boven een wel hele unieke duikplek bevind. Op deze laatste avond 
lig ik uitgevloerd na intensieve duikdagen op mijn balkon. Ik kijk 
naar de verlichte sterrenhemel en heb zicht op de jachthaven voor de 
deur. Ik ontwaar nu al heimwee naar de fascinerende duikavonturen 
die ik samen met mijn buddy in een korte tijd heb mogen beleven. 
In het begin probeerde ik een vergelijking te trekken met Egypte, 
maar ik besef nu dat dit niet te vergelijken valt. Oman is ruig, rijk, 
charismatisch en nog niet zo ontdekt door de massa. Daarom daagt 

het uit hier een duikavontuur te beleven. Mijn 
onbescheiden conclusie: Oman? Oh man!!!

Het onderwaterleven 
is ongeschonden, het 

is puur en ruw. 

JAMES BOND BOOT
Ter afwisseling op het duiken verkennen we een dagje de hoofdstad. 
En hoe kan het ook anders, we bezoeken als eerste een immense 
moskee. Als niet-moslim vergaap ik mij aan de rijkdom en mozaïek 
blingbling die dit gebouw uitstraalt. Op de lokale vismarkt liggen 
veel vissen in de kraampjes die ik liever onder water had gezien 
zoals tonijn, bonnito, barracuda en rog. In de jachthaven downtown 
ligt het enorme jacht van sultan ‘Quasi-boos’ voor anker. Hij zou 
niet misstaan in de allernieuwste James Bond film. Er zijn ook 
veel kastelen (compleet met kantelen) die doen herinneren aan de 
periode dat de Portugezen hier waren. Aan de oude haven staat 
een (van de zeven!) kleurrijk paleizen van de sultan. Na dit dagje 
van kunst en cultuur krijg ik wel weer zin om Oman van onder het 
zeeniveau te bewonderen. We reizen af naar het luxueuze Sifawy 
Boutique Resort dat een uurtje rijden naar het zuiden ligt vanaf 
Muscat. Het duikcentrum is in handen van de Duitse Extra Divers 
en wordt gerund door een vrolijk en toegewijd Duits paar Mara en 
Sebastian. Ze zijn de perfecte combinatie van Duitse gründlichkeit 
maar met een jonge moderne geest. Germanstyle twee punt nul! Vol 
enthousiasme begeleiden zij onze komende duiken. Ook hier moeten 
we per boot naar de duikstekken toe, mede door het gebrek aan 
een huisrif. De meeste duikstekken liggen op een kwartiertje varen. 
Het valt mij op dat het water een paar graden kouder is en ook het 
zicht is wat minder. Toch valt er genoeg te zien! Aangekomen in een 
ondiepe lagoon aan het eind van de duik schieten er een paar jonge 
zwartpuntrifhaaien rakelings langs. De schijtepoeperige schichtige 
jonkies houden voldoende afstand, dus een foto zit er niet in. Vanuit 
Sifawy maken ze met hun snelle speedboten ook dagtrips naar de 
eerder genoemde Daymaniyat eilanden, de reis duurt dan wel maar 
liefst ruim anderhalf uur. Toch maken we hier gretig gebruik van, 
want ‘oh man’ Daymaniyat is echt de Bom! Na een bumpy ride over 
de oceaan komt eindelijk mijn favoplek Aquarium in zicht. Helaas 
staat er nu best wel een turbulente stroming op het rif. Maar dit 
mag toch de pret niet drukken want al snel zie ik maar liefst twee 
sepiapaartjes op een meter of 8 diep. 
De mannetjes hebben beide een 
wijfje, maar toch vinden ze het nodig 
om net over dat andere vrouwtje te 
bekvechten. De heren verschieten 
regelmatig van kleur, tot lijkbleek aan 
toe en maken zich zo groot mogelijk 
door hun armen zo wijd mogelijk 
te spreiden. Dit gevecht blijft een 
machtig schouwspel en ik maak gulzig 
foto’s terwijl we bijna de hele duik aan 
deze speciale ontmoeting spenderen.
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Het megajacht van de sultan zou niet misstaan 
in de allernieuwste James Bondfilm. 

Alle rust en luwte in een binnenbaai 
tijdens je oppervlakte-interval. 

Mooie doorkijkjes en zoeven over 
het dek op het wrak Al Munassir.

TOPSPOTS
DAYMANIYAT EILANDEN
Deze negen eilanden liggen ongeveer 18 
km uit de kust in het Nationale Marine Park 
van Oman. Het duiken is zeer spectaculair, 
het onderwaterleven is uitbundiger en 
meer gevarieerd dan waar ook langs de 
kust van de Golf van Oman. Van juni tot 
oktober kan je hier zelfs walvishaaien 
spotten. Riffen met harde en zachte 
koralen die starten op 5 meter tot 30 meter 
met kleurrijke rifvissen, groupers, manta’s, 
schildpadden, roggen en dolfijnen. Er zijn 
17 duikplekken in deze eilandengroep. Met 
namen zoals Cave in the Wall, Shark Alley 
en Stingray Paradise. De meeste duikspots 
zijn ook zeer geschikt om te snorkelen.
DIEPTE: variërend van 3-30 meter 
ZICHT: 10 tot 20 meter NIVEAU: ervaren 
BEREIKBAARHEID: Alleen per boot te 
bereiken met een reisduur van 1 tot 1,5 uur 
afhankelijk van het resort waar je verblijft. 
Je maakt dan meestal 2 duiken per dagtrip.

AQUARIUM
Verreweg de mooiste duikstek op 
de eerder genoemde Daymaniyat 
eilanden. Zeer gevarieerd 
onderwaterleven met meestal 
redelijk tot goed zicht vanwege 
de soms lichte stroming. Veel hard 
en zacht koraal. Vaak tref je hier 
de luipaardhaai, schildpadden, 
murenen en sepia’s aan. Maar ook 
kom je vele soorten naaktslakken 
en zeepaardjes tegen. Vooral het 
ondiepe gedeelte (3-8 meter) is 
het mooiste door het uitbundig 
zeeleven. Ook zeer geschikt om te 
snorkelen.
DIEPTE: variërend van 3-25 meter 
ZICHT: 15-30 meter NIVEAU: 
ervaren BEREIKBAARHEID: Alleen 
per boot te bereiken met een 
reisduur van 1 tot 1,5 uur afhankelijk 
van het resort waar je verblijft. 

AL MUNASSIR 
Dit oude bevoorradingsschip is 84 meter 
lang en in 2003 speciaal voor duikers 
afgezonken tot 30 meter diepte. Vanaf de 
boot pak je de boei en volg je de ketting. 
Je komt vanzelf uit op de brug van het 
wrak op 10 meter. Het eerste aanzicht 
is mogelijk wat aan de troebele kant. 
Maar eenmaal op het wrak kun je toch 
gemakkelijk oriënteren. Op het wrak 
zelf lijkt het wel ‘Fish City’ met een zeer 
uitbundig visleven en een spectaculaire 
rijkdom aan (vooral zachte) koralen en 
gorgonen. Dit schip is werkelijk een 
onderwater-Metropool met de hoofdletter 
M. De grote ruimen, vertrekken en brug 
zijn eenvoudig te verkennen. Alles is mooi 
begroeid met zacht koraal.
DIEPTE: 10-30 meter ZICHT: 10- 20 meter 
NIVEAU: ervaren BEREIKBAARHEID: 
15 minuten varen vanaf Sifawy Boutique 
Hotel. 

Naast de duikgebieden rond Muscat zijn 
er nog twee bekende duikgebieden in 
Oman: Musandam en Salalah. Musandam 
is de meest noordelijke provincie van 
Oman, ook wel het Noorwegen van Arabië  
genoemd vanwege de fjordenkust in de 
straat van Hormuz. Duiken is daar vooral 
voor gevorderden met stroomduikervaring. 
Salalah is de hoofdstad van de meest
zuidelijke provincie Dhofar. 
In tegenstelling tot de overige gebieden 
wordt hier ook  vanaf de kant gedoken 
(november-april). Het onderwaterleven 
is in dit gebied duidelijk anders dan in 
het noorden, door de opwelling van 
koud water in de zomer. Zo vind je hier 
kelpwouden met tropische vissen.

STROOMDUIKEN EN 
KELPWOUDEN
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REIZENSifawy Resort 

Oman Sail

Millennium Resort

OMAN
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REISINFO
REIS Vanuit Amsterdam zijn er rechtstreekse 
vluchten naar Muscat, er wordt wel een 
tussenstop gemaakt. Met KLM doe je er 
ongeveer 9 uur over, met Turkish Airlines 
10,5 uur. Vanuit Brussel vlieg je, ook met 
tussenstop, in 9 uur naar de Omaanse 
hoofdstad met Etihad Airways. 
 
VERBLIJF Het eerste hotel waar wij verbleven 
was het Millennium Resort in Mussanah 
en ligt aan de Golf van Oman. Dit resort 
heeft een eigen (kunstmatig aangelegde) 
jachthaven. Er zijn meerder binnen- en 
buitenzwembaden aanwezig en een spa. 
De kamers zijn zeer luxe met ligbad, TV, 
koffiezetapparaat, en overal Wifi. 
www.millenniumhotels.com/Mussanah 

SIFAWY BOUTIQUE RESORT Zeer luxe 
kamers met ligbad, TV, koffiezetapparaat, en 
overal Wifi. Buiten is er een  groot zwembad 
met jacuzzi aanwezig. Het resort beschikt 
over een eigen strand met strandbar. Het 
duikcentrum is gemakkelijk te bereiken in de 
Marina. www.sifawyhotel.com

DUIKCENTRUM OMAN SAIL 
Vaart dagelijks uit naar de Daymaniyat 
eilanden voor twee duiken met een goed 
uitgeruste snelle speedboot. Op het moment 
dat wij er waren hadden ze geen nitrox, 
wel 15 liters op verzoek. INT en DIN. Ook 
verhuur van materiaal. Er is geen huisrif en 
nachtduiken is niet mogelijk. 
www.seaoman.com 

DUIKCENTRUM EXTRA DIVERS 
Dit professionele duikcentrum levert prima 
service met ´Duitse degelijkheid´. Twee 
goed uitgeruste speedboten varen dagelijks 

uit naar vele duikstekken +/-15 minuten 
varen vanaf het resort. Ook dagtrips naar 
de Daymaniyat eilanden behoren tot de 
mogelijkheden. INT- en DIN-flessen in zowel 
perslucht als nitrox ruim voorhanden. In 
overleg en met voldoende belangstelling 
nachtduik mogelijk. Geen huisrif aanwezig. 
Verder alle benodigde duikmaterialen te 
huur. Ruime omkleedruimte met lockers en 
spoelgelegenheid. 

TEMPERATUREN De temperatuur boven 
water varieert van november-maart rond de 
30 graden en in maart-oktober van 35 tot 
50 graden! De watertemperatuur ligt tussen 
de 18 graden in februari tot 30 graden in 
augustus. De beste reistijd is van oktober tot 
mei, vooral door de extreme temperaturen 
boven water in de zomermaanden.

HANDIG OM TE WETEN Neem een 
wereldstekker mee, er is bijna overal een 
Engels (G) stopcontact met 220V (de 
driepoot). De valuta is de Omani Rial. De 
voertaal is Arabisch, maar men spreekt ook 
goed Engels. 

ALADIN TRAVEL 
Aladin Travel is al meer dan 12 jaar dé 
specialist voor maatwerkreizen naar Oman. 
De medewerkers zijn fervente duikers met 
ruime kennis van alle duikgebieden van 
Oman. Graag geven zij persoonlijk advies 
over duikreizen of rondreizen in combinatie 
met duiken op basis van hun eigen 
ervaringen boven en onder water.  
www.aladintravel.nl/duiken

MINISTERIE TOERISME SULTANAAT OMAN
www.visitoman.nl 

Extra Divers
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GRATIS SCUBAPRO MESH PACK 
T.W.V. € 50, BIJ EEN JAAR
ABONNEMENT OP DUIKEN

De Scubapro Mesh Pack
• 

• 

• 

• 

• 
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BP
DUIKAVONTUUR: SCHILDPADDENVIRUS | NOORWEGEN: HULPLIED VAN EEN WALVIS

TECHDUIKEN: KLEIN BONAIRE | FOTOGRAFIE: GEBOORTE ONDERWATERHUIS 

MAGAZINE VAN DE ONDERWATERWERELD | WWW.DUIKEN.NLDUIKEN
 28E JAARGANG NR.3 - MAART 2017 € 5,99

ACTIEFOTO’S
KEIZERSPINGUÏNS

Oman
Sepiafeest

NIEUWE LIVEABOARD 
MET DE ILIKE DOOR INDONESIË

LOVE IS IN THE AIR
PAAIENDE SNOEKEN

ZEELAND 
HET GEMAAL VAN DREISCHOR

GEHEIMEN VAN DE ZEE
INTERVIEW ALEX MUSTARD

ZO NEEM OF GEEF JE EEN ABONNEMENT

Bel: 0800 099 66 06 (NL) of surf naar:
www.duiken.mijntijdschrift.net/meshpack

TIP:Geef een abonnement cadeau! 

En jij bepaalt of je de mesh pack 
zelf houdt of ook cadeau geeft.

GRATIS
t.w.v.

€ 50,00


