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Nu maak ik aardig wat duiken als gids en zie ik wel eens 
dingen waarvan ik niet helemaal goed weet of ik het echt 
zag, of dat stikstof daar parten speelde. En dus vraag ik 
dan aan anderen of zij het ook hebben gezien. Zo ook in 
het begin van mijn carrière als gids, toen ik dacht het zand 
te zien bewegen. 
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We zijn in het zuiden en ik duik met zo’n acht mensen op Abu 
Galawa Sorayar in de Rode Zee. Ik ben dol op die stek 
en duik deze het liefst tijdens de tweede ochtendduik, 

omdat het licht dan super is. Maximale diepte is 15 meter en 
nadat je het rif en het wrakje aan de buitenkant hebt bekeken, 
kun je naar de lagunes aan de binnenzijde gaan. En dat is precies 
wat ons plan is. Dus we springen van het duikdek het water in en 
bezoeken als eerste het kleine zeiljachtje aan de westzijde. 
Het wrak zelf is niet erg interessant, maar het leven dat het aantrekt 
wel. Kleine garnalen die graag op je handen springen om je huid 
schoon te maken, slakjes die hier en daar over het zand kruipen, 
een verdwaalde steenvis, dat soort dingen. Nu is dat wrakje erg 
klein en dus moet je soms even wachten tot jij aan de beurt bent 
om het te bezoeken en zo ook die duik. Ik wacht met mijn groep 
rustig tot onze andere on-gegidste 
duikers klaar zijn. Ik hang vlak boven 
de zandbodem en dan zie ik het. 
Beweegt dat zand nou? Huh? Of is het 
toch een beetje stroming of slechte 
vintechnieken van een duiker? Ik 
heb geen idee en wijs het aan naar 
een duiker achter me. Zij begrijpt 
natuurlijk niet waar ik het over heb. 
Ze zal wel denken; de gids ziet ze 
vliegen. En ik moet eerlijk zeggen, 
als ik het na de duik aan anderen 
vraag, ik tot dezelfde conclusie kom; 
ik zag ze vliegen. Ze zeggen dat stikstofnarcose vanaf 20 meter 
kan plaatsvinden, maar ja, dat is natuurlijk geen vast gegeven. 
En dus laat ik de gedachte aan bewegend zand varen. Nu ben 
ik in de regel vrij druk tijdens een duik omdat ik op mijn gasten 
moet letten, eventueel veranderende wateromstandigheden 
in de gaten houd, wat mooi leven moet spotten en natuurlijk 
het navigerem over het rif. Dus heb ik over het algemeen geen 
tijd om uitgebreid zand op te zoeken en te bekijken, waardoor 
er enige tijd overheen gaat tot ik weer dat zand zie bewegen. 
Ditmaal is het nog dieper in het zuiden en nu zie ik het toch 
duidelijk. Het lijken wel springende zandkorrels, echt waar, en 
als je dicht bij komt, houden ze op. Nu word ik een dagje ouder 
en kom zo langzamerhand in de regionen dat toch mijn zicht iets 
afneemt. Niet dat ik heel wazig zie, maar sommige details zijn 
lastig, zeker als ze zo groot zijn als zandkorrels. En om nu zeker 

te zijn dat ik niet de enige ben die dat ziet, schiet ik een paar van 
mijn gasten aan. 
In eerste instantie begrijpen ze niet wat ik bedoel, maar met wat 
handige hoppende signalen en wat zandkorrels in mijn hand, 
krijgen zij toch een aardig idee. En jawel hoor, zij zien het ook! 
Dus het is geen narcose! Gelukkig maar. Tijdens deze duik liggen 
we wederom vrij ondiep en het stukje zand waar we naar kijken, 
is omringd door kleine koraalblokken, waardoor het zand zelf uit 
de stroming blijft. Altijd handig om dat soort details te bekijken 
als stroming, lichtinval, aanwezige koralen en ander leven, omdat 
dieren onder water graag onder bepaalde omstandigheden leven. 
En als je die eenmaal weet, wordt het makkelijker deze dieren 
weer te vinden. Dus vanaf dat moment, iedere keer als ik kans 
heb, ga ik toch even zoeken. En ik kan je vertellen dat ik sindsdien 

deze wezentjes vaker heb gezien, al 
duurde het een paar jaar voordat ik 
een camera bij me had om het vast te 
leggen. Met een enorme macrolens en 
flink inzoomen, is het me gelukt om 
zowel een foto als een video te maken. 
Gelukkig, nu heb ik beeldmateriaal 
en kan ik dus anderen vragen of zij 
weten wat het is. De zeer ervaren 
gidsen zeggen dat ik ze zie vliegen, 
niemand is het opgevallen. Gelukkig 
heb ik de beelden nog en die heb ik 
links en rechts gemaild en gepost op 

de nodige social media, maar tot dusver zonder enige duidelijkheid 
over wat het is. Zo zie je maar weer, er valt nog veel te ontdekken 
in het water. Dat anderen het niet kennen, wil nog niet zeggen dat 
je het verbeeldt. Heb jij een idee wat het zou kunnen zijn? Ik houd 
me warm aanbevolen. Ik denk dat het een diertje is dat zandkorrels 
gebruikt om een soort huisje of bescherming te maken. Ze 
springen wat op en neer en tot dusver heb ik ze alleen in een 
groepje gezien. Al moet je je afvragen of een enkel springend 
zandkorreltje me wel zou opvallen. Dus het blijft voorlopig een 

mysterie, tenzij jij weet wat het is. 
Love life… Blow bubbles

Anke Westerlaken is werkzaam als liveaboard Cruise 
Director, duikgids, PADI-, SSI-, DAN-instructeur en NOB 
Instructor Trainer. Actief in Egypte, Malediven, Indonesië 
en Bahamas. Meer informatie: www.lovediving2.com

document4358210416996270809.indd   93 01.07.20   13:18


