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In het zuidwesten van het Filipijnse eiland Cebu, verscholen 
tussen de wuivende palmbomen, ligt het Magic Island Resort. 
Houd je duikspullen maar gereed, want het azuurblauwe, heldere 
water lonkt vanaf het eerste moment. Wij laten ons betoveren 
door de magische onderwaterwereld van dit Filipijnse paradijs. 

Tekst: Judith Rietveld  Foto’s: René Lipmann
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Camera: Nikon D810
Lens: Nikkor AF-S 16-35mm 
Diafragma: f/9 Sluitertijd: 1/125 sec 
ISO: 200 Flitsers: 2x YS-D2

Island Magic 
FILIPIJNEN

Deze zeenaalden slingeren op 
heel veel duikplekken rond. 

Sapje? Lekker nagenieten in het zwembad. 
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 H et is druk in de kathedraal. De eerste bezoekers zijn al 
binnen en zoeken een plekje uit. Een lange gedaante 
passeert me rakelings en kijkt me venijnig aan. Aan de 
kant! In de hoeken is het dringen omdat de pubers ook een 
plaatsje willen. Ik verwacht elk moment een aanzwellend 

geluid van een orgel te horen, maar bedenk me opeens dat ik me 20 
meter onder water bevind, in de West-Cathedral bij Pescador Island. De 
lange gedaante was een uit de kluiten gewassen trompetvis en de tieners 
waren snappers met een fel gele staart. De kathedraal is in werkelijkheid 
een grote overhang waar je in kunt. De ruimte is schitterend. Allerlei 
tinten paars en rood lichten op in het licht van mijn lamp, het zachte 
koraal vindt dit blijkbaar een goede plek om te groeien. De ‘glas-in-
lood-ramen’ zijn felblauw, maar het zijn echter openingen dus je kunt 
hier elk moment weer uit. Wanneer ik een uitgang gekozen heb, zwem 
ik zo een school ‘atheïsten’ in, die de kathedraal niet ingaan: sardines! 
Ze schrikken van mijn aanwezigheid en schieten snel een meter vooruit. 
Wat zijn het er veel! Zij aan zij zwemmen ze langs de koraalmuur en 
steeds schieten ze weer een meter vooruit. 
Pescador is een pinnacle die je vanaf het Magic Island Resort al kunt 
zien. Drie jaar geleden zwommen er miljoenen sardines rond de rots, 
maar die zijn nu ‘gelukkig’ weg. Omdat het er zo veel waren kreeg 
het koraal geen licht waardoor het langzaam begon af te sterven. 
De vissen kozen uiteindelijk voor een andere habitat en nu is het rif 
geheel hersteld en dat is te merken, het is een drukte van jewelste. In 
de diepte zie ik een samenscholing van barracuda’s, helaas te diep voor 
ons om te kijken wat er aan de hand is. Het is echt genieten langs deze 
wand. Ineens wijst onze gids naar iets in de verte. Een schildpad! Wat 
een lieverd! Het is een groene schildpad en hij stoort zich niet aan 
ons. Ik kan zelfs een stukje naast hem mee zwemmen. Hij kijkt me 

aan, dan naar René, alsof hij wil zeggen: gezellig hè! We moeten nog 
wel redelijk vinnen om hem bij te houden want hij heeft er aardig de 
slag in. Dan besluit hij dat het tijd is voor de lunch en ‘vlijt’ op enkele 
stukken koraal neer. Waar wij altijd voorzichtig doen en niets aanraken, 
laat dit gepantserde beest zich gewoon lomp vallen. We kunnen geen 
genoeg van hem krijgen en gelukkig zit hij ondiep, rustig laat hij ons 
begaan. Zoekend speur ik het wateroppervlak boven me af, waar 
is mijn moeder? Zij is deze reportage mee en snorkelt graag. Mijn 
veiligheidsstop heb ik al achter de rug en ik besluit even boven water 
te kijken. Dan zie ik haar en brul: «Mam, een schildpad!» Ik heb geen 
idee of ze me goed verstaan heeft, maar ze komt mijn kant op. «Kijk! 
Een schildpad!» zeg ik tegen haar, wanneer ze mijn hand vastpakt. Ik 
wijs hem aan, een enorme glimlach op haar gezicht verschijnt. Het is de 
eerste keer dat ze er eentje ziet! En omdat hij zo ondiep zit, kun je hem 
vanaf het wateroppervlak ook perfect bewonderen. Mijn dag - en die 
van haar - kan niet meer stuk. 

MANGO EN BROCCOLI
Aan boord van de banka, een typisch Filipijns vissersbootje maar 
dan omgebouwd tot duikboot, heeft onze schipper al verse mango’s 
klaarliggen. Hij snijdt ze doormidden en maakt nog enkele sneden, 
om de vrucht vervolgens open te klappen. Een letterlijk hapklaar 
tussendoortje. De mango is heerlijk zoet, heel anders dan eentje van 
de supermarkt. We zetten langzaam koers naar de andere kant van het 
eiland. Heel ver hoeven we niet te varen, want de pinnacle is maar 400 
meter in de omtrek. Meerdere bomen hebben toch hun weg gevonden 
naar deze rots die zes meter boven het wateroppervlak uitsteekt en de 
enige bewoners zijn enkele zeevogels. Pescador Island is een marine 
park en aan één kant beschermd, de andere niet. «Dit is afhankelijk 

Ineens wijst onze gids naar iets 
in de verte. Een schildpad! 
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Even opscheppen bij Peter, ik heb toch echt een 
geringde slangaal gezien!

De glas-in-loodramen 
van de Cathedral. 

Hoezo, naar bed? Overdag is de pyamaslak 
klaarwakker. 



50 Duiken juni 2016 Duiken juni 2016 5150 Duiken juni 2016 Duiken juni 2016 51

FILIPIJNEN
CEBUREIZEN

De Kawasan watervallen 
liggen verscholen in een 
dichtbegroeid gebergte 

van hoe de wind staat,» vertelt Desiree, één van de eigenaren van Magic 
Island Resort. «Een beperkt aantal vissers mogen hier nog steeds vissen, 
maar dat doen ze op een duurzame manier. Gewoon met een lijntje 
dus. Er is ook veel lokale controle: laatst lag er ’s nachts een onbekende 
vissersboot die niemand kende. Meerdere vissers gingen eropaf en de 
politie kwam er ook bij. De boot moest weg. De mensen hier geven heel 
erg veel om hun visgronden. Ook logisch, want heel de bevolking leeft 
ervan.» Bij de oostkant doet Pescador Island me weer versteld staan. 
Overal groeit broccolikoraal, en ja, het ziet er echt zo uit! Maar ook heel 
veel Xenia umbellata, bloemdiertjes die steeds open en dicht gaan. Hun 
kleine vangarmpjes strekken zich steeds weer uit om de lekkerste hapjes 
uit het water te filteren. We ontdekken een overhang met daaronder 
nog meer dikke strengen brocollikoraal, deze zijn wit en hadden beter 
bloemkoolkoraal kunnen heten, zo groot zijn ze! Verderop staat een 
enorme bol, een barrelspons. Wat een gaaf ding, dat de natuur dit kan 
creëren, een heus kunstwerk. Bij een inham ligt een gigantische plaat 
met leafy cup koraal, ik blijf het net chips vinden die gerangschikt zijn. 
Kleine zeebaarsjes in allerlei kleuren, oranje, fuchsia en knalgeel maken 
het al kleurrijke rif nog bonter. Het houdt niet op. Overal waar ik kijk: 
vis, vis, vis. Een bannervis met een gigantische vin zwemt voorbij. Bij de 
veiligheidsstop zien we ook nog iets zwart-wit-zwart wit… een geringde 
slangaal! Kunnen we niet nog wat langer blijven..?

WARM BAD
Magic Island Resort ligt in het zuidwesten van het eiland Cebu, 
in Moalboal, en dit gebied staat bekend om haar schitterende 
duiklocaties. Vanaf het resort liggen veel duikstekken binnen 
handbereik dankzij de boot. Zo ligt Pescador Island slechts op tien 
tot vijftien minuten varen. Vanaf de eerste minuut dat we bij het 
resort binnenwandelden zijn we ondergedompeld in een warm bad. 
De crew is ontzettend aardig en ze weten dag 1 je naam al. Wat je 
als ontbijt wilt? Je kunt kiezen. Of je nu een omelet wilt met alles d’r 
op en d’r aan of een bakje yoghurt met vers fruit: het kan allemaal. 
Doordat er slechts tien cottages staan is het heel knus en daarom is 

er ook één lange tafel in het eetgedeelte. Iedereen schuift gewoon aan 
wanneer hij zin heeft, maar aan het eind van de week voelt het als één 
grote familie. 
Boven water valt er ook genoeg te ontdekken en het resort biedt 
meerdere landtrips aan. We besluiten om naar de Kawasan 
watervallen te gaan. Het is een stukje rijden, maar dat is helemaal 
niet erg. Overal is wel wat te zien. Filipino’s die hun stoepje tot op 
de centimeter nauwkeurig vegen en voorover gebukte mensen in de 
uitgestrekte rijstvelden. Grote stinkende hopen vuur blazen dikke 
wolken rook over de velden om insecten te bestrijden. Kinderen 
kijken ons met grote ogen aan, waarna ze enthousiast beginnen te 
zwaaien. Kleedjes liggen langs de kant van de weg waarop rijst ligt te 
drogen. Luid toeterend komen hele gezinnen op één bromfiets voorbij, 
een helm is hier blijkbaar niet verplicht en een minimale leeftijd al 
helemaal niet. Het valt op dat er overal langs de weg wel een huisje 
of een hutje staat. Dat in tegenstelling tot Bohol (zie DUIKEN 2/16), 
dat veel minder dichtbevolkt is. Maar dit is misschien ook niet zo 
heel vreemd aangezien Cebu het hoofdeiland van de Visayas is en de 
meest ontwikkelde provincie van het centrale deel van de Filipijnen. 
We stoppen bij een parkeerplaats en gaan nu te voet verder. We lopen 
over een breed, glibberig pad dat steeds dieper de jungle in trekt. 
Modder spat tegen mijn kuiten. Ja, het kan hier ook flink regenen in 
het gebied maar daarom is het ook zo groen. De Kawasan Falls liggen 
midden in het dichtbegroeide gedeelte van het berggebied Barangay 
Matutinao. Hoge bomen met grote bladeren zorgen voor welkome 
schaduw. Ik hoor overal junglegeluiden vandaan komen en ruik de 
heerlijke zwoele geur van tropisch regenwoud. We passeren een klein 
huisje, waar een vrouwtje haar was doet in de rivier. Een grote emmer 
sop staat naast haar. Al haar kleren verdwijnen in de rivier, in het 
schuim, en schrobben maar. Wat een werk! Het huisje is meer een 
hutje, kippen lopen buiten met kuikentjes en was is over de waslijn 
gedrapeerd. Kinderen spelen iets verderop in het water, ze hebben 
dikke lol. We moeten verder en een zacht geraas wordt harder en 
harder. Het is het gebulder van de waterval!

Kleine wasjes, grote wasjes... 
stop ze in je rivier! 

Level 3 van de Kawasan watervallen: het is glibberen, 
klauteren en klimmen, maar wat een tocht. 

De mensen hier zijn tevreden met vrijwel niets. 
Om jaloers op te worden. 
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Het is abrupt stil. 
Ik zit midden in de 
grote bal van vis. 

GEKKENHUIS
Het plaatje dat ik in mijn hoofd had, in alle rust genieten 
van een schitterend waterspektakel, spat uiteen. Het is een 
gekkenhuis. Er is een restaurant, allemaal plastic tafeltjes met 
stoeltjes en heel veel mensen. Een barbecue staat te walmen 
en ik moet steeds uitwijken voor toeristen met klotsende 
drankjes in hun hand. Overal lopen Aziaten met selfiesticks. 
Je kan met een groot bamboevlot onder de waterval door en 
dit schijnt iets heel spectaculairs te zijn: de Aziaten gillen het 
uit. Het is een behoorlijke deceptie, maar gelukkig krijgen 
we te horen dat er meerdere niveaus zijn. Door naar niveau 
2. Hier is het weer van hetzelfde laken een pak, hoewel iets 
rustiger en wat minder tafels. Maar nog steeds niet wat ik 
had gehoopt. Een tandeloze Filipino verschijnt uit het niets, 
hij neemt ons mee naar niveau 3. Het begint wel een beetje 
te lijken op een computerspel. Maar eindelijk komen we 
aan in het level dat ik wilde bereiken: kronkelende paadjes 
langs smaragdgroene en blauwe poeltjes. Verstopt tussen de 
bomen stromen kleine riviertjes met watervalletjes. Weg van 
het massatoerisme en al het gegil, komt de rust en de altijd 
zingende jungle ineens heel intens binnen. Wauw. Geweldig. 
Het is wel even klauteren en klimmen, dus ik ben blij dat ik goede schoenen aan heb. Hoofdschuddend 
kijk ik dan ook naar de toeristen die op hun slippertjes voorbij komen glijden en al de nodige ongewenste 
modderbaden hebben genomen. We stoppen bij een brug en ik twijfel of ie ons gaat houden: het zijn enkel dikke 
stammen bamboe en het is behoorlijk wiebelig. Voetje voor voetje ga ik eroverheen. Ik wil niet vallen. Gelukt! 
We klauteren verder naar boven en eindigen bij een prachtig breed stuk verloop van de rivier. Ook hier is het 
water prachtig blauwgroen. We horen ineens geplons, er springen allemaal mensen naar beneden. De canyoning 
tour! Wat een uitdaging. Al zwemmend en springend gaan ze naar beneden, vanaf nog meer niveaus. Dit wil ik 
de volgende keer doen! Voor ons is het nu game over en we moeten helaas weer terug naar start. 

BAITBALL
Het is heerlijk dat je zo vanaf het Magic Island Resort in je bootje stapt en naar je duikstek vaart. Geen 
gehaast, eerst relaxed ontbijten, spullen pakken en gaan. Vandaag staat de baitball van sardines op het 
programma. Het is tien minuten varen en vlak voor de kust springen we overboord. Het water voelt heel 
lauw aan en het zicht is onwijs slecht. Ik zie geen hand voor ogen. Het is bijna pikdonker. Hoe moet ik nu in 
hemelsnaam die sardines vinden? Maar als ik nog eens goed kijk, bemerk ik dat het zicht helemaal niet slecht 
is. Het zijn sardines. Honderden, nee, duizenden sardines. Ze verwijderen zich steeds verder van me en het 
is heel onwerkelijk om te zien. Er is hier verder niets, de bodem is zoek, alleen deze bal van vissen. Nu snap ik 
ook waarom ze blij zijn dat bij Pescador Island de sardines weg zijn want ze houden inderdaad al het zonlicht 
tegen. Ik wil dichterbij komen, maar hoe ik ook mijn best doe, het 
lukt niet. Ze blijven steeds nauwkeurig op 1 meter afstand. Het lijkt 
wel gezichtsbedrog. Dan ontstaat er commotie: ze zijn ergens van 
geschrokken. Ze schieten alle kanten op en zo snel als het begon, 
houdt het ook weer op. Het is abrupt stil. Ik zit midden in de grote 
bal van vis. Wanneer de sardines dit inzien, weten ze niet hoe snel 
ze weer bij elkaar moeten komen om weer als één geheel verder 
te zwemmen. Ik ben bijna misselijk van al dat gedraai van zoveel 
vissen, wat een bizar spektakel. Het is wel heel fijn om te weten 
dat de vissers deze enorme school met rustlaten. Het zou een 
makkelijke vangst zijn, zoveel vis voor de deur, maar de lokale 
mensen wachten op de roofvissen die eropaf komen zoals 
tonijnen. Daar kunnen ze veel meer aan verdienen. 
We genieten met volle teugen van ons verblijf. Macroleven, 
grote vissen en meerdere hengelaarsvissen… Het is te veel om 
op te noemen. Ook boven water worden we in de watten gelegd: 
je kunt zo aan tafel schuiven en je krijgt heerlijk geurend eten 
geserveerd met een verse fruitcocktail. Thuis zal ik het toch 
echt allemaal weer zelf moeten doen. Wanneer Desirée me 
vertelt dat sommige gasten huilend het resort verlaten, snap ik 
dat best. Ook ik moet bij het afscheid een traantje wegpinken…

TOPSPOTS
MAGIC POINT
Het huisrif ‘Magic Point’ is eenvoudig te 
bereiken via de trap. Het is een drop-
off en er is van alles te zien: veel harde 
en zachte koralen, gorgonen, jacks 
tonijnen, en soms zelfs walvishaaien! De 
vaste bewoners zijn hengelaarsvissen 
en schildpadden. Op 30 meter vind je 
pygmeezeepaardjes. DIEPTE: 5-55 meter. 
NIVEAU: eenvoudig

TALLISAY WALL 
Een duik waarbij slope en wall elkaar 
afwisselen. Er zijn meerdere grotjes te 
vinden. Veel koraal, vleermuisvissen, 
barracuda‘s, verschillende hengelaars-
vissen en soms een schildpad. In de 
namiddag kun je hier de beroemde 
mandarijnvissen bewonderen tijdens 
hun paringsritueel. DIEPTE: 5-55 meter 
NIVEAU: eenvoudig

Vis, vis vis en nog eens...

De canyoning tour, dit wil 
ik de volgende keer doen.

Heus, ik heb het zonder 
hulp gedaan..!

Genieten en ontspannen, dat doe je bij Magic Island. 
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REISINFO
REIS Met Cathay Pacific vlieg je in 11 uur 
naar Hong Kong en vervolgens in 2,5 
uur naar Cebu. Vanaf daar is het nog drie 
uur met een shuttlebusje naar het Magic 
Island Resort. Tijdens de vluchten is 10 kg 
extra duikbagage en 30 kg bagagevrijdom 
verzorgd door je reisbureau. Dit is 
inbegrepen in de reissom.

VISUM Voor het reizen naar de Filipijnen is 
een visum niet noodzakelijk, tenzij je langer 
dan 30 dagen wilt blijven. Je paspoort 
moet nog geldig zijn tot 6 maanden na 
terugkomst in Nederland.  

VERBLIJF Het Magic Island Resort heeft 
10 ruime, luxe tweepersoonscottages 
waarbij het mogelijk is een extra bed te 
laten plaatsen. Alle cottages hebben airco, 
een eigen veranda met zitje met uitzicht op 
zee of het zwembad. De douche beschikt 
over warm water, zeep, shampoo en een 
föhn. Het open restaurant biedt een grote 
verscheidenheid aan Filipijnse, maar 
ook Europese gerechten. Er is ook een 
loungehoek met een boekenkast vol met 
boeken over het onderwaterleven. Wifi 
is gratis en mineraalwater is inbegrepen 
tijdens je hele verblijf.

DUIKCENTRUM Het duikcentrum is niet 
heel groot, maar groot genoeg wanneer het 
resort volledig bezet is. Je krijgt een eigen 
krat en ophangplek. Er zijn spoelbakken, 
verhuur van duikmateriaal is mogelijk en 
nitrox is aanwezig. Duiken is mogelijk met 
DIN- en INT-aansluiting.

TEMPERATUUR De temperaturen liggen 
tussen de 25-27 graden (december) en 
33-37 graden (mei). De watertemperatuur 
ligt rond de 29 graden. Een 3 mm is daarom 
voldoende.

ADVENTURE TOUR Je kunt meerdere 
landtours boeken vanuit Magic Island. 
Bezoek de Kawasan watervallen, de Moalboal 
markt of maak een zeven uur durende tocht 
door de jungle en ruige valleien naar de 
hoogste bergtop van Cebu. 

HANDIG OM TE WETEN Er is 6 uur 
tijdsverschil. Je betaalt lokaal met de peso, 
maar op het resort kun je ook in euro’s of 
dollars betalen. 

REISORGANISATIES IN NEDERLAND
Dive and Travel www.diveandtravel.nl  
Diving Holidays www.divingholidays.nl 

SNORKELEN BIJ MOALBOAL

Of ik zin had om mee te gaan op een 
duiktrip naar de Filipijnen… Daar hoefde 
ik geen seconde over na te denken, daar 
wilde ik wel heen! Door haar passie voor de 
duiksport, haar verhalen en reportages in 
het blad DUIKEN, ben ik zelf sinds een paar 
jaar ook nieuwsgierig geworden naar de 

onderwaterwereld. Duiken durf ik (nog) 
niet zo goed, maar wie weet, een mens is 
nooit te oud om te leren! Snorkelen is een 
van mijn favoriete bezigheden als ik met 
Judith meega. Bij Pescador Island zou het 
snorkelen erg mooi moeten zijn, dus ik ga 
gelijk duikdag 1 mee. De bemanning van 
de boot is erg zorgzaam, helpt bij het aan 
boord gaan en houdt goed in de gaten of 
iedereen zich prettig en vooral veilig voelt. 
Het duikteam gaat als eerste te water, altijd 
fascinerend om te zien hoe mijn dochter 
langzaam in een wolk van belletjes afdaalt 
naar de diepte. Het water is helder en 
ik kan haar heel lang nakijken. De boot 
vaart wat dichter naar de kust van de rots 
om te snorkelen, daar ontvouwt zich een 

«Ik zag mijn allereerste schildpad!»
sprookjesachtig mooie onderwaterwereld. 
Heel veel vissen, de mooiste kleuren 
koralen en zeesterren. Ik geniet van de 
stilte, het lauwwarme water en laat me 
meedrijven in wat op een fantasiewereld 
lijkt... Dan steekt Judith haar hoofd boven 
water en roept mij. Ik hoor niet goed wat 
ze zegt, maar ik zwem naar haar toe. Ik zie 
haar gebaren naar de bodem. Het is een 
schildpad! Heel rustig komt hij voorbij 
zweven. Mijn eerste schildpad die ik zie 
tijdens het snorkelen! ’s Avonds, als ik 
alleen het ruisen van de oceaan nog hoor 
en de dag nog een keer de revue laat 
passeren, kom ik maar tot één conclusie: 
’It’s magic’!
                                 Elly Rietveld

De trotse eigenaren van Magis Island resort 
Desiree Pullens en Arie Hoogendoorn.

Judith
Opmerking over tekst
Resort


