
Krijger & Co naar Halmahera  (Noord Molukken) 

Dan zegt de piloot dat er een probleem is met de benzinemeter, deze is kapot en er moet een 

nieuwe komen. Na 2 uur vertraging stijgen we op, “bedankt voor uw geduld”. 

We hebben ws achterwind, want met 1u vertraging komen we aan in Singapore. De medepassagiers 

naar Australië missen wel hun vlucht. 

Wij hebben genoeg tijd om naar terminal 3 te lopen en hebben zelfs tijd om onze voucher die we bij 

de tickets kregen, om te wisselen voor cheques, deze krijg je als je met je pas en instapkaart je meldt 

bij een speciale balie. Per persoon is dat S$ 40.00, vrij te besteden op de luchthaven van SA. Op de 

terugweg hebben we 7u de tijd om hier iets mee te doen. 

De volgende vlucht is naar Manado met Silk Air en 3,5u later landen we op de luchthaven. We 

worden opgewacht door de chauffeur van Thalassa met een 4x4. In een half uur zijn we op het resort 

en worden daar ontvangen met een drankje. Na het invullen van de papieren brengen ze ons naar de 

bungalow die iets hoger ligt met een prachtig uitzicht op Bunaken. De bungalow is prima, lekker bed 

met klamboe en warme douche. We hoeven niet uit te pakken want morgen vliegen we door naar 

Halmahera, dus duiken we het zwembad in met een biertje.  

 

 

 



Bij het ontbijt komt Simone Gerritsen even kennismaken en vindt het jammer dat we maar 1 nacht 

bij haar logeren. Ze is net begonnen met een eigen resort nadat ze lang een duikschool in een hotel 

heeft gerund. Er is nog veel te doen nadat ze het heeft overgenomen en er wordt een nieuwe 

duikschool gebouwd. Om 9.30u brengt de chauffeur ons naar het vliegveld en in 40 minuten vliegen 

we naar Ternate.  Hier staat Amina te wachten en brengt ons naar de boot die ons naar de haven van 

Sofifi zal brengen in 45 min. De zee is kalm en de overtocht verloopt prima. In de haven van Sofifi 

staat Rob Sinke te wachten en brengt ons in 3u met een 4x4 door de bergen en het oerwoud naar 

zijn Weda Reef & Rainforest Resort en Weda Divers. Aan de weg wordt gewerkt en bomen worden 

gekapt (helaas), dus de pad is niet overal goed, veel gaten in het asfalt en een beetje glibberig hier en 

daar van de regen. We glijden in een greppel en er zit maar één ding op en dat is duwen om eruit te 

komen.  Rob rijdt, ik moet stil blijven zitten en een beetje tegenhangen en Rinus duwt ons eruit. 

Pffffffffff. Wel een prachtige tocht. 

 

 

 

Op het resort aangekomen zit de andere gasten al aan het avondeten. 2 Amerikaanse vogelaars, 2 

Canadese, 2 Australische en 2 Zwitsers/Italiaanse duikers, Rob’s vrouw Linda en hun zoon Adrian. 

Allen aan een lange tafel die over de gehele lengte is gedekt met héél véél eten. We schuiven aan en 

tasten toe, heerlijk! Kip, vis, saté, meerde soorten rijst, gebakken aardappels, noedels, vele soorten 

groenten, een soort gebakken koekjes van groenten met deeg, gevulde aardappeltjes, soep, vele 

soorten dressings en sausjes bij groenten en vis, gado gado met satésaus, pizza en altijd fruit, teveel 



om op te noemen, komt voorbij deze vakantie. 2x daags warm eten en een prima ontbijt met brood 

en toast, pannenkoeken, sapje, eitje naar keuze, kaas, tomaten en allerlei ander beleg zoals 

hagelslag, jam en pindakaas. Er staan altijd bananen en mandarijnen op tafel. Koffie en thee kun je 

pakken, fris en bier op de lijst, die je aan het eind afrekent. 

 

Rob krijgt bezoek van een commissie die over het regenwoud gaat, dus Linda brengt ons naar de 

bungalow. We lopen de berg af naar beneden en hebben bungalow nr 5, achterin het park van 6 

bungalows. Zicht op zee vanaf het terras. Linda vertelt eea over de gang van zaken en laat ons alleen. 

 

 

 

We gaan uitpakken en installeren ons en duiken daarna het bed in. De volgende morgen slapen we 

een beetje uit en doen het rustig aan. Ontbijtje, formulieren invullen, papieren in de kluis en 

duikspullen klaarleggen, deze worden opgehaald door de jongens van de boot. Rob heeft géén 

duikschool, de spullen blijven op de boot, worden wel na iedere duikdag gespoeld. Er is een 

droogruimte en hij heeft wat huurspullen. Na de lunch doen we wel de middagduik om 15.00u. De 

dolfijnen springen boven water als we er naar toe varen. Deze duik geeft al direct een beeld van wat 

er hier onder water te zien is. Een prachtige plek, zoals er vele en nog mooiere zullen volgen. Super 

helder water. Dat belooft wat voor de komende weken.  



 

 

Na de duik een lekkere warme douche, het zeewater was maar 30°C en dan in de stoel op het terras 

om te genieten van de ondergaande zon. Om 17.00u komt Léon (de lady-boy zoals hij/zij zich 

noemt)met een snack. Iedere dag iets anders. 

De bungalow is van hout met een open dak. Er staat een bed met goede matrassen en een klamboe. 

2 nachtkastjes met lamp, een fan, een tafel met lamp en stoel, een kast met kapstok. De badkamer is 

zeer ruim met warme douche, mandi, toilet en wastafel. Er is zeep, shampoo, conditioner, 

douchegel, tandpasta , tandenborstels en tegen de muggen is er spray en rookpannetjes.  Er staat 

ook nog een bus tegen ongedierte, maar die hebben we niet nodig gehad. Er zit van alles maar je 

hebt er geen last van. We hadden ook een grote gekko, deze, bleek later, huisde achter een schilderij 

en at onze cake en bananen op. ‘s Nachts pakte hij wel eens een vleermuis en deze gilde dan alles bij 

elkaar. Er is een groot terras met 2 stoelen, 2 tafeltjes en een hangmat. 

Achter de bungalow is het oerbos en hier woont ook van alles, héél  véél kikkers, mooie vlinders en 

libellen. In de bomen zitten heel veel bijzondere en endemische (alleen daar voorkomende) vogels 

zoals bv de neushoornvogels, zeearenden en andere prachtig gekleurde vogels. Hiervoor zitten er 

ook veel vogelaars in het resort. Zij komen alleen naar het eiland om deze ene vogel te zien die alleen 

nog hier voorkomt. Ze zijn er hele dagen voor op stap met een gids. 

Rob heeft een kleine boot voor 4 en een grotere voor 6 personen. Er gaan altijd een kapitein, een 

bootjongen en een gids mee. De duikstekken liggen 10 min tot 1uur varen van het resort. S’morgens 

om 7.30u vertrek voor 2 duiken, dan terug en na de lunch om 14.30/ 15.00u nog een duik. Ook een 



trip met 3 duiken en lunch mee aan boord is mogelijk, zeker als de stekken wat verder weg liggen is 

dit prettig. Er is k/t/w/ fruit en er zijn handdoeken aan boord. 

 

 

Alle duikplaatsen zijn stuk voor stuk ongelofelijk mooi. Wij hebben het nergens mooier gezien. Veel 

vis, veel scholen vis, heel veel glasvis in en om de rotsen. Verschrikkelijk veel soorten prachtig zacht 

koraal, gigantische bekersponzen en tafelkoralen, alles even groot. Mooie wanden met enorme 

gorgonen waarin de pygmeezeepaardjes (Denise)zitten. Muckduiken op zand met grote zeepaarden, 

hengelaarsvissen, naaktslakjes en andere vreemde wezentjes, seamots, ponen en grote slakken. 

Haaien, schildpadden, slangmurenes, heel veel enorme bultkop papagaaivissen, jacks, platwormen, 

galathea’s, spookfluitvissen, koraalklimmers, langoustes, zwart koraal, een bobbitworm, allerlei 

koraalkrabjes/kreeftjes, cowries, electrische schelpen, veel soorten zeenaalden, murenes, scholen 

vleermuisvissen, krokodilvissen, bladvissen, een octopusje, tijdens een van de nachtduiken de 

walking shark die kort geleden ontdekt is en alleen op Halmahera zit en de Lembeh pygmee 

seadragon (een piepklein soort zeepaardje) 

De laatste week zijn we met zijn tweeën en dat is heerlijk relaxed duiken, (WT inmiddels 31°C)op tijd 

wordt niet gekeken. Soms duiken we 90 min. Op de terugweg van een duik gaan we langs bij het 

dorp Kobe, waar Linda één van haar projecten heeft, nl de schildpadeieren verzamelen en ingraven 

op een veilige plek. De bewoners moeten er van overtuigd worden dat ze de schildpad en de eieren 

niet moeten opeten, ze betaalt voor de eieren en als ze uitkomen brengt zij ze naar zee. Mister Rinus 

speelt en zingt met de kinderen. 



Onze  laatste duikdagen mogen wij zeggen waar we nog eens heen willen en we gaan voor een hele 

dag naar Elmos, ver weg, maar een geweldige duikstek. De laatste dag vindt Jhony (de gids)nog een 

Lembeh pygmee seadragon aan het eind van de laatste duik, hij duikt in een nisje en jawel, wat heeft 

die man goeie ogen. Met pijn in ons hart beëindigen we de laatste duik, dit hebben we nog niet vaak 

gehad.  

 

 

Zaterdag  staan we op om 5.30u om naar de Wallace paradijsvogels te gaan, eerst een half uur rijden 

en dan 20 min lopen door het oerbos. Dan is er een kleine open plek waar bankjes staan en je de 

paradijsvogels kunt zien, alleen op Halmahera te bewonderen. Daarna rijdt de gids ons nog rond om 

andere bijzondere vogels te zien. We zien de Copperbreasted Pitta, zelfs door sommige vogelaars 

niet gezien tijdens hun verblijf. Na terugkomst gaan we nog even snorkelen op het huisrif, dat ziet er 

ook niet verkeerd uit. 

De laatste dag doen we niks, we lopen nog even naar het dorp (700mtr) om te kijken naar een 

trouwerij van een van de bootjongens. Léon leidt ons rond in het dorp.  

Om 6.00u vertrekken we, uitgezwaaid door de familie Sinke. Bambang, de chauffeur, brengt ons naar 

de boot in Sofifi. De zee is als een spiegel en na onderweg 6x de motor uit het water te moeten halen 

vanwege wrakhout, komen we aan in Ternate, waar Amina ons weer opwacht en naar het vliegveld 

brengt. We checken in en dan vertrekt het vliegtuig keurig op tijd. Als we Manado naderen zegt de 

piloot dat het weer er erg slecht is, bij vertrek was het zicht nog 9 km en nu 900 mtr, hij draait om en 

zo kan het, dat we na nog eens  40 min, het vliegveld van Ternate weer in het zicht krijgen. De piloot 



zet het toestel neer en zegt dat we gaan tanken en dat hij contact opneemt met Manado over het 

weer aldaar. Na een uur aan de grond gaat hij het nogmaals proberen en jawel, het weer is 

opgeklaard.  

Thalassa’s chauffeur staat al te wachten en onderweg moeten we nog even om kretek sigaretten 

voor een collega van Rinus. Zo kan het dat we pas om 16.00u bij Thalassa aankomen. Weer een 

drankje, formulieren invullen, koffer naar de kamer, helemaal boven, trappen lopen en naar het 

zwembad met een biertje. Of we nog wat willen eten, nou sinds 5.30u niets meer gehad, dus krijgen 

we een sandwich met frietjes. S’avonds  lopend buffet  in het gezellige restaurant. Dan slapen, goed 

bed. 

 De volgende morgen alles op het gemak. Simone staat bij het ontbijt al te wachten en ontvangt ons 

op zijn Nederlands, met 3 zoenen. Ze wil graag weten hoe het geweest is. Ze krijgt de groeten van de 

familie Sinke. Na het ontbijt zegt Simone dat we best een uurtje later kunnen vertrekken, dus 

schuiven wij aan bij haar aan tafel. Ze biedt aan om ons alvast in te checken. We praten gezellig nog 

een uurtje over van alles en nog wat en dan zegt ze: “ lieverds, jullie moeten weg”  We krijgen van 

haar allebei een Thalassa logboekje als cadeautje omdat ze hoort dat Rinus zijn 3200e en Coby haar 

1200e duik heeft gemaakt op Halmahera en dat wij ze nog altijd opschrijven in ons logboek. Dit vindt 

ze bijzonder. Ze wil graag dat we ook eens bij haar komen logeren en duiken om te kijken wat we er 

van vinden. Bij het afscheid weer 3 zoenen. 

Het vliegtuig vertrekt exact op tijd naar Singapore en daar hebben we 7u de tijd om de cheques in te 

wisselen. We gaan eerst een lekker broodje halen bij Subway en daarna maken we de S$ 60 op. Om 

23.55u vliegen we de laatste 12,5 u naar Nederland en komen om 6.30u op Schiphol aan. 

We hebben een buitengewoon mooie bijzondere vakantie gehad. Wat een heerlijke kleinschalige 

plek, wat een rust. En omdat er geen licht is, ‘s avonds en ‘s nachts,  alles donker, een prachtige 

sterrenhemel en alleen het gekwaak van kikkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


