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Magic IslandDiveResort – Cebu
TOPSPOTS

Ineens wordt het donker boven mijn
hoofd. Weg is de zon die elke duik weer
de onderwaterwereld rond Moalboal
kleur geeft. In een reflex kijk ik naar

boven. Een grote wolk zilver glinsterende
vissenlichamen. Honderden, nee duizenden,
misschien wel tienduizenden. Stil blijft de
wolk boven me hangen. Ik ben gefascineerd,
gefascineerd door deze enorme school
sardienen. Ineens schiet de school schuin
weg, opgeschrikt door een vijftal tonijnen op
jacht. Hier kan ik uren naar kijken. Maar
beter van niet, want Moalboal heeft zoveel
meer te bieden en onze tijd is beperkt.
Eigenlijk was dit alleen maar de kers op de
appelmoes.
Een paar dagen later zit ik in de tricycle, de
brommertaxi, op weg naar de plaatselijke
markt van Moalboal. Wat een leven hier op
straat. Net zo veel als op duikstekken als

Pescador Island en minstens zo kleurrijk en
vrolijk. Eigenlijk is er maar een verschil: de
rust die over je heen komt als je je achterover
van de banca in het water laat vallen.
Bij Pescador Island, een rotseilandje voor de
kust bij Moalboal, stroomt het licht. We laten
ons onder water zakken en zwemmen met af
en toe een vinslag naar het rif en verder
langs de steile wanden naar beneden. Deze
duikstek in een woord typeren? Kleur!
Koralen, hard en zacht, in alle soorten en
maten met daartussen bontgekleurde vissen
die alle kanten op schieten en naaktslakken
in kleuren die de regenboog niet zouden
misstaan. Onder overhangende rotsen
hangen scholen met vissen. Ineens wijst
Desirée, samen met Arie eigenaar van Magic
Island Resort, naar de wand. Ik weet niet wat
ze bedoelt tot ik er ineens een kop in zie: een
grijze hengelaarsvis. En dat zal zeker niet de

Pescador
Koralen, steile wanden met overhangen
en de ‘cathedral’-grot. Lichte stroming.
Diepte tussen 5 en 65 meter.
Niveau: voor duikers met enige
ervaring en gevorderden.
Fish Feeding
Veel macro, waaronder een grote varië-
teit aan naaktslakken. Harde en zachte
koralen. Geen stroming. Diepte tussen
5 en 35 meter. Niveau: voor iedereen.
Sanctuary
De verste duikstek (dertig minuten
varen) met een groot woud aan
indrukwekkende waaierkoralen. Vol
leven, van schildpadden, koraalduivels
tot bladvissen, porseleinkrabben en
spookfluitvissen. Diepte tussen 5 en 45
meter. Niveau: voor iedereen.
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In stijl
Het Magic Island Resort vaart met twee banca’s naar
de dertig duikplaatsen in de omgeving. De verste ligt
op dertig minuten varen.

Zacht bedje
De anemoon-porselein-
krab (drie centimeter
groot) zit meestal op
anemonen (links).

Gigantisch
Duiken langs de steile
wanden van Pescador
Island. Hier vind je
prachtige waaierkoralen
(onder).

laatste zijn die we zien. Omkijkend zie ik
plotseling JP, de fotograaf en filmer, langs-
schieten. De hengelaarsvis merkt hij niet op,
hij heeft alleen oog voor een flinke schildpad
die een snelheidsrecord wil vestigen.

Scherpe ogen
Ik kom ogen tekort. Maar gelukkig hebben
we ook Manuel nog. Tijdens een ochtend-
duik op Fish Feeding komt hij onder water
enthousiast gillend (!) in galophouding op
me af. Al weken werden ze vergeefs gezocht,
maar nu heeft hij weer een pygmeezeepaardje
gevonden. Met zijn scherpe ogen heeft deze
Filipijnse gids het minuscuul kleine diertje
op een groot waaierkoraal ontdekt. Ik moet
wel tig keer kijken tot ik het zie, en als ik
even de andere kant op kijk, kan ik weer
opnieuw beginnen. Maar ik herken de vorm
en zie het staartje dat om een koraaltakje is A
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gewikkeld. Het lijkt wel of hij een dik buikje
heeft... een zwanger mannetje dus?
Na al deze sensatie is een duik op Goby
Point erg relaxed. Op vijf, zes meter diepte
speur ik de zandbodem met hier en daar
een plukje koraal en zeegras af.
Natuurlijk, ook ik wil die spookfluitvis
vinden. Het monsterlijke, harige visje valt
nauwelijks op tegen de achtergrond. Maar
aan mijn scherpe blik weet hij niet te
ontkomen. Goed gecamoufleerd beweegt
hij zich rustig op de vierkante decimeter.
Hij is niet echt onder de indruk van mij.
Ik speur verder over het zand.

Eigenaars
Arie en Desirée
Hoogendoorn,
www.magicisland.nl,
het hele jaar geopend
Opleiding
PADI
(OWD t/m Divemaster)

Prijzen
Two-tank-dive € 22,50, pakket
met tien duiken € 220, OWD-
cursus € 380, introduik € 50
Talen
Nederlands, Duits, Engels.
Duikvoorwaarden
Brevet, logboek, medische keuring

MAGIC ISLANDDIVE RESORT

INFOMAGIC ISLAND
DIVE RESORT/CEBU

Het Magic Island Dive Resort in
Moalboal aan de westkant van
het eiland Cebu bestaat uit
negen cottages met airco,
ventilator, veranda, kluisje en
badkamer met warme douche.
De cottages zijn voor twee
personen, maar in sommige
kan een extra bed geplaatst
worden. Het resort heeft ook
een zoetwaterzwembad, een
bar met een gigantisch assorti-
ment cocktails en een restau-
rant waar zowel gerechten uit
de Filipijnse als internationale
keuken op de kaart staan.
Duiken
Elke ochtend vertrekken de
twee banca-boten voor een
two-tank-dive naar duikstek-
ken in de omgeving (maximaal
dertig minuten varen).
’s Middags kun je nog een duik
maken en er staan dagelijks
schemer- en nachtduiken op
het programma. Ook duiken
met kinderen. Huurmateriaal
en nitrox aanwezig.
Reisorganisatie
Dive & Travel
Telefoon: 033-4571594
Website: www.diveandtravel.nl

Showtje!
Een koppeltje
mandarijnvissen
tijdens het paaien.
De vissen doen dat
bij voorkeur als de
avond net invalt
(boven).

Vlug
Een goed gecamouf-
leerde hengelaarsvis
tegen de steile wand.
In zes milliseconden
zuigt hij zijn prooi
naar binnen.

Linda Ferwerda en JP Bresser
linda Ferwerda en JP Bresser maken samen
reportages over leuke duikbestemmingen in
de wereld. in woord en (bewegend) beeld.
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Hier en daar zie ik een geel kopje met zwarte 
knopoogjes, niet groter dan een paar 
millimeter, boven het zand uitsteken. Maar 
net als ik wil filmen, schiet het weer terug de 
bodem in. Ik blijf wachten, de camera in de 
aanslag, net zolang tot hij weer een poging 
waagt. Of de goby die samen met een blinde 
garnaal een holletje deelt. De garnaal is het 
werkpaard van de twee, hij ontdoet het 
holletje van alles wat er niet hoort. Wat een 
actie op de vierkante decimeter! Anderhalf 
uur vliegt voorbij...

Hoogtepunt
Eind van de middag, eigenlijk zou een 
cocktail wel smaken, maar duiken bij 
Moalboal zonder schemerduik zit er niet in. 
En het blijft niet bij één. Zodra de scheme
ring valt, worden de fraai gekleurde 
 mandarijnvisjes actief. We positioneren ons 
precies op tijd bij een koraalblok. Lang leve 

de gidsen die precies weten waar we moeten 
zijn! Ineens zien we binnen in de koraal
formatie van alles bewegen. En dan schieten 
twee mandarijnvisjes (ja, een mannetje en 
een vrouwtje!) uit het koraal omhoog. Innig 
verstrengeld, hun buiken tegen elkaar 
wrijvend. We zijn getuige van de daad! 
Letterlijk op het hoogtepunt stoot het 
mannetje zijn sperma uit en het vrouwtje 
haar eitjes. Wat rest, is een wit wolkje. De 
visjes zijn alweer tussen het koraal beland, 
waar het mannetje een volgend vrouwtje 
zoekt voordat het te donker wordt.
De schemerduiken zijn al heel bijzonder, 
maar de nachtduiken bij Pescador Island zijn 
niet minder spectaculair. Met onze lampen 
verlichten we de met koraal begroeide 
wanden. De kleuren zijn nog intenser dan 
overdag. Een krab, zijn pantser begroeid met 
sponzen, klautert langs een blok omlaag. We 
weten dat onder water alles groter lijkt, maar 

deze jongen mag er zeker wezen. Uit 
voorzorg houden we maar iets meer afstand. 
Tussen de koraalblokken zien we samen
scholingen van koraalduivels. In het licht van 
de lampen lijkt het alsof hun rugvinnen nog 
rechter op staan dan overdag. Ze laten zich 
van alle kanten bewonderen, klaar om hun 
territorium te verdedigen voor het geval we 
te dichtbij komen.
De gids rammelt, we kijken op. Terwijl wij de 
vierkante meter afspeuren, zwemt een 
enorme schildpad achter ons langs. We 
zwemmen een stukje met hem mee tot hij in 
het donker van de open zee verdwijnt. Niet 
erg, want we zwemmen alweer langs de 
meest kleurrijke slakjes die een plaatsje op de 
wand hebben gevonden. We hoeven ons 
geen moment te vervelen.

Relaxen
Als je het zo leest, lijkt het alsof Magic Island 
Resort alleen maar duiken, duiken en nog 
eens duiken is. Dat kan, ja. Maar voor, na en 
tussen de duiken, is het vooral relaxen. Ook 
voor nietduikers. Een massage van een uur 
is toch iets wat je zeker niet mag missen. 

De keuze is reuze - Op de kleurrijke markt in 
Moalboal is bijna alles te krijgen. 

Spring maar achterop
Hét transportmiddel, 

de tricycle. Meestal sta 
je verbaasd hoeveel 

Filipino's erop passen!

Millimeterwerk
Je zou het niet zeggen als je de 
foto ziet, maar dit zeepaardje is 
niet groter dan enkele millimeters.

REIZEN  FilipijNeN-special



  Duiken · November 2008  53

Terwijl Josephine al mijn spieren van boven 
tot onder losmaakt, geen vingerkootje slaat 
ze over, droom ik weg in de wereld van 
Magic Island. Een uur later maakt ze me 
weer wakker. Na een duik is het zoetwater
zwembad de eerste plek waar alle duikers 
zich verzamelen om het zout van hun lijf te 
laten weken. Hier heb je echt het idee dat het 
vakantie is. Wil je actie? Ga dan vooral naar 
de Kawasanwatervallen. Met een jeepney, 

een klein busje waarin wij Europeanen 
opeengepakt zitten en een bezienswaardig
heid zijn voor de Filipino’s, word je naar de 
watervallen gereden. Wie wil springen, 
klimmen en klauteren, wordt naar het 
hoogste niveau gebracht en springt, klimt en 
klautert zich een weg naar beneden onder 
begeleiding van een gids. De minder 
avontuurlijken onder ons gaan lopend naar 
niveau 1 en zwemmen daar in het kristal

heldere water. Duiken bij het Magic Island 
Resort. Het is een gevoel, een magisch 
gevoel. De koralen, de variatie aan vis van 
groot tot minuscuul klein, de naaktslakken, 
de pygmeezeepaardjes, de afwisseling. En dat 
goede gevoel is compleet met de gezelligheid 
van het resort, de gastvrije, altijd lachende 
Filipijnse staf en de maaltijden van chefkok 
Fred die op zichzelf al een reden zijn om 
even niet te duiken!

Linda Ferwerda

Op www.duikeninbeeld.tv kun je een 
filmimpressie van deze reis bekijken.

PRaktIscHE INfo cEbu

De reis
Als je naar Cebu vliegt, stap je in  
Singapore of Kuala Lumpur over. Er staat 
in Cebu een auto klaar om je naar het 
Magic Island Dive Resort in Moalboal te 
brengen. Het is dan nog ongeveer twee 
uur rijden, deels door de jungle.
Inentingen
DTP en hepatitis B. De actuele stand van 
zaken rond inentingen vind je op www.lcr.nl.
Reisdocumenten
Je paspoort moet na vertrek nog zes 
maanden geldig zijn. Als je maximaal drie 
weken blijft, is een toeristenvisum 
voldoende.

Groen
De cottages staan in een weelderige tuin vol 
planten, bloemen en palmen.

Afwisselend - De duikstekken van het Magic Island Dive Resort zijn afwisselend. Deze grotingang vormt een 
groot contrast met het piepkleine leven op de zandvlakten.


