
Kavieng, inklaren en kajakken Dinsdag 29 maart 

In de ochtend varen de jongens van het duikcentrum langs de Alk om te 
vragen of we interesse hebben voor duiken. Vandaag echter geen duiken op 
het programma, we hebben andere dingen te doen. Hans gaat naar de douane 
om in te klaren. Sjors gaat mee de wal op om boodschappen te doen en de 
auteur houdt zich bezig met het vullen van de duikflessen. Vanmiddag willen 
we naar het resort om wat te zwemmen, wandelen en kajakken.  Het is een 
zwaar bewolkte dag en dat zal de gehele dag zo blijven. Maar er is nagenoeg 
geen wind dus een ideaal voor een flinke tocht in de kajak. Ik had gezien dat 
het resort een aantal prachtige kajaks had liggen en dit is dan een uitgelezen 
dag om wat 'workout' te verrichten. Sjors trekt zijn eigen plan en besluit te 
gaan snorkelen. 

 
Met de bijboot gaan we naar het resort waar we steeds somber wordende 
Aussies zien zitten. Ja, als je speciaal hier naar toe komt om te surfen op 'big 
waves' en je ziet een rimpelloos watertje voor je neus, kan ik mij indenken dat 
je daar niet vrolijk van wordt. Maar ja, het is 'outdoor and nature you can not 
force ' zeg ik nog tegen ze. Dat had ik achteraf beter niet kunnen zeggen en ik 
loop dan ook maar snel naar mijn prachtige kajak. De tocht is geweldig en ik 
geniet. 
 
De inspanning en het zwaar transpireren, doen mij goed na de lange 
inactiviteit aan boord. Het weer blijft rustig en ik besluit het er op te wagen de 
baai over te steken en een eilandje te ronden. Toch is het opletten geblazen als 
er een snelle jongen langs komt en met snelle jongen bedoel ik dan een van de 
vele speedboten die om de zoveel tijd met enorme snelheid de lagune 
oversteken. Ja, die Papoea's houden wel van opschieten, ten minste op het 
water! Gedurende mijn prachtige tocht schiet ik weer teveel plaatjes. 



Het is ook bijzonder wat ik hier allemaal zie aan natuurschoon zoals mangrove 
bossen, rijen met palmen en enorme aangespoelde boomstammen. Daar 
tussendoor Papoea's in hun uitgeholde boomstammen. 

 
In de namiddag hou ik het voor gezien en zie ik Sjors terug in het resort aan 
een koud biertje. Een goed idee om deze dag mee af te sluiten. Aan het einde 
van de dag horen we van Hans dat er problemen zijn bij de douane. Om een 
lang verhaal kort te maken, Hans moet morgen heen en weer vliegen naar 
Rabaul want alleen daar is het mogelijk je visum te krijgen. 



Hier in Kavieng is dat helaas niet mogelijk! Allemaal niet echt leuk, maar het is 
niet anders. Behalve het predicaat de klussende zeiler verdient Hans ook zo 
vinden wij de titel de 'vliegende zeiler' of 'zeilende vlieger', ook hier zijn we 
nog niet uit.
In de avond genieten we in het resort, samen met onze Australische vrienden 
Barry en Maryanne die inmiddels uit Ninigo zijn gearriveerd, weer van een 
geweldig buffet. Een leuke dag zit erop. 

De schipper is gevlogen Woensdag 30 maart

Rond drie uur in de nacht wordt ik uit mijn hazenslaapje gewekt. Sjors moet 
Hans naar de kant brengen. Zijn vlucht naar Rabaul gaat in de vroege ochtend 
om half zes en hij moet er twee uur van tevoren zijn want het gebeurt 
regelmatig dat het toestel is overboekt. Een policy om het toestel in ieder 
geval vol te krijgen, onder het motto wie het eerst komt is zeker van een 
plaats?
De gehele nacht hoost het tot in de vroege ochtend en ook de rest van de dag 
zal het een bewolkte en regenachtige dag blijven. De watertonnen van ieder 
vijftig liter zijn tot de rand gevuld, een goede zaak voor onze 
drinkwatervoorraad. 
Sjors besluit de dag zelfstandig door te komen met wat zwemmen en 
snorkelen en ik wacht tot de boot van het duikcentrum mij komt ophalen voor 
een duikdag. 
OK het is niet goedkoop zo'n 'two tank dive' maar het duikgebied is hier 
geweldig en ik heb dan ook alle vertrouwen in een prima vervolg van de vorige 
duiken. Klokslag 08.30 uur pakt Robert vanuit zijn boot grijnzend mijn 
duikspullen aan en varen we naar het resort voor het ophalen van nog vijf 
Aussies die uiteindelijk toch maar zijn overgestapt van het surfen naar scuba 
diving, al is het alleen maar voor vandaag. De brevetten worden opgezocht en 
met enige moeite worden de uitrustingstukken bij elkaar geharkt. Neen, deze 
Wave Riders hebben misschien weleens meer een duikje gemaakt maar dat is 
waarschijnlijk lang geleden. Nu is dit spelletje niet moeilijk en de boys zijn 
zeker aan het zilte nat gewend, dus met enige aarzeling, zo kan ik opmaken 
aan de reacties,  gaan we naar het eerste duikobject, een wrak van een zestig 
meter lange vissersboot in 32 mtr diep water. Ik hoor nog wat gesputter over 
plafonds van maximaal dertig meter wat ze mogen beduiken met hun Padi 
brevet en dat dit wrak wat te hoog is gegrepen. Maar Robert, de duikgids stelt 
ze gerust en mijn dag is hierdoor gered. In vliegende vaart gaat het met 
dubbele 60 pk outboardmotoren naar het buitenrif waar we twee dagen 
geleden ook al hadden gedoken. Maar nu wordt het anker wat zuidelijker op 
dezelfde 'Echuca Patch' gegooid, net naast het wrak. Ik laat Robert weten dat 
ik solo duik voor de groep Aussies uit en daar zal ik geen spijt van krijgen. Het 
water is helder en al gauw zie ik de contouren van het grote wrak verschijnen 
en zie ik de Koreaanse vissersboot 'Der Yang' op zijn stuurboordzijde liggen. 
Het is prachtig begroeid en zit vol met vis. Beneden is de stroom wat heftiger 
dan boven en via de lijzijde van het schip zwem ik naar voren. Bij de boeg 
aangekomen staat er een flinke stroom een garantie voor meer vis en ik zie al 
snel hele scholen trevallies langs komen. Ik wissel video opnamen met 



fotograferen af. Aan het einde van de duik kom ik de Aussies tegen, op een 
'diehard' na die veilig boven is gebleven! Mijn bodemtijd was aanmerkelijk 
langer dan die van de Aussies maar gezamenlijk bouwen we onze duik via het 
oplopende, magnifieke rif af en zien onderweg nog haaien en schildpadden. 
Hierna gaat het met dezelfde enorme snelheid terug voor de koffie in het 
resort waarna we ons na een klein uur interval opmaken voor de grotten. 
Deze liggen aan de lijzijde van het eiland. We hebben geluk want afgezien van 
een aardige deining en wat golfslag, is het goed te doen en we laten ons snel 
onder water zakken, weg van de gevaarlijke brandinggolven. 
Het zicht is super, wel meer dan veertig meter! Voor de grotten ligt een 
zanderig plateau dat in de diepte verdwijnt. Op dit plateau zien we al snel 
verschillende witpuntrifhaaien rondzwemmen. Ik schiet wat video's waarna het 
richting de 'blowholes' in de grotten gaat. Hier zien we allerlei doorgangen en 
smalle passages waar het zeewater door de deining doorheen wordt geperst. 
We zien leuk spul zoals een enorme koffervis en een goed benaderbare 
schildpad. Echter ook aan deze prachtige duik komt een einde.
Tevreden wordt ik afgezet op de Alk waar ik, nieuwsgierig als ik ben, snel mijn 
filmmateriaal op de iPad zet. Niet onaardig voor een amateur maar het kan 
natuurlijk altijd beter.
In de middag gaan we naar de wal om 'down town', zover je daarvan kan 
spreken in dorpse Kavieng, een hapje te eten.

Als de vrachtboot komt lossen, is het een drukte van  belang in Kavieng



Eenmaal aan boord is het wachten op onze vliegende Hans. 
Rond zonsondergang zien we zijn vliegtuig over de baai aankomen. Een half 
uur later zit hij weer aan boord, wederom een beetje uitgewoond door zijn 
reisje maar met de benodigde visa. Goed geregeld Hansje! 
De avond blijven we aan boord. Sjors had bedacht dat Hans waarschijnlijk 
weinig lust had om na zijn reis weer de kant op te gaan om te eten en heeft 
een heerlijke kipmaaltijd klaargemaakt. Morgen gaan we op weg naar ons 
eindstation Walindi.


