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Van mijn niet-duikende grote zus kreeg ik de tip om de 
film My octopus teacher te kijken. Wat een waanzinnige 
documentaire is dat! Tranentrekkend, de band die 
de bioloog en het dier opbouwen. Nu zie ik geregeld 
octopus onder water en moest ineens terugdenken 
aan Chrissie en Mel en hun octopusavontuur op de 
Malediven. Octopus ja, geen manta of walvishaai... 
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Chrissie en Mel zijn naar de Malediven afgereisd om 
manta’s te zien en zo komen ze bij mij op de liveaboard. De 
zon is net op en het belooft een fantastische dag te worden. 

Een strakblauwe hemel en een klein lentebriesje komen me 
tegemoet als ik mijn cabine uit kom. Vandaag gaan we hopelijk 
voor het eerst deze week manta’s zien, we hebben al twee dagen 
duiken erop zitten en die waren fantastisch. 
Een lekkere stroming voert de boventoon en heeft tot dusver 
grijze rifhaaien, adelaarsroggen, zwartpuntrifhaaien, 
zilvertips en enorme scholen vis opgebracht. Vanuit Male zijn 
we nu via Rasdhoo in de Ari Atol in het centrale deel van de 
Malediven. Ari is echt een prachtig grote atol dat doorspekt 
is van grote schoonmaakstations waar ook vaak de manta te 
zien is. We liggen aan de binnenzijde van het rif en uitkijkend 
over de duikstek, zie ik dat we de enige boot op locatie zijn, 
whooohooooo! Na de wake-up call is het nu tijd voor de briefing 
van onze eerste duik op Moofushi. We gaan niet ver van een van 
de kanalen duiken, aan de buitenzijde van het atol. Daar kun je 
onder water een prachtig landschap zien, waarbij het plateau 
aan de bovenzijde op 8-10 meter diepte ligt, waarna een flauwe 
helling volgt vol met koraal dat uiteindelijk op 25 meter overgaat 
in een zandbodem. Op die helling zit een groot poetsstation 
waar vaak manta’s naartoe komen voor een ochtendwasbeurt 
en om sociale contacten te onderhouden. Deze wasplek herken 
je aan de vele tafelkoralen die over elkaar heen groeien en de 
enorme variëteit en hoeveelheid vis die eromheen hangt. 
Na de briefing pakken we onze spullen en gaan aan boord 
van de dhoni, onze duikboot, die naar de duikstek vaart als 
wij ons klaarmaken voor de duik. De stemming aan boord is 

veelbelovend en rijk aan energie: ik hoor gelach tijdens het 
buddychecken. Hahaha, we hebben er zin in! Thiti, een van mijn 
collega’s en mede-duikgids, springt in het water en controleert 
de stroming, deze is inkomend en lekker sterk. Top, top, top! 
De stroming staat de goede kant op en belooft veel leven op en 
om het poetsstation. Vol verwachting springen we in het water. 
We dalen naar de 20 tot 25 meter diepte en laten de stroming 
het werk doen. Terwijl we heerlijk driften, zien we een aantal 
witpuntrifhaaien op de zandbodem liggen, terwijl de grijze 
rifhaaien tegen de stroming in cruisen. 
Van gekkigheid weet je gewoon niet waar je moet kijken, al zien 
we nog geen manta’s. We zijn bijna tien minuten onderweg en 
aan een kromming in het rif, zie ik dat de wasstraat dichtbij moet 
zijn en ik communiceer dat naar de duikers in mijn groep. Ik 
vraag hen de rifhaak te pakken. Zodra we bij de tafelkoralen zijn, 
zoeken we een mooi plekje op tussen het primaire poetsstation 
en de tweede verzameling tafelkoralen die ook wel eens als 
wasstraat wordt gebruikt. Wat een topplek, we zitten er dus 
middenin. 

IN-THE-BLUE ZOEKEN
Eén voor één zoekt iedereen een plekje terwijl ik en de 
andere duikgidsen al uitkijken en in-the-blue zoeken naar de 
herkenbare bewegingen van deze grote roggensoort. Het kan 
5 minuten duren of zelfs 50, maar deze duikstek heeft altijd 
manta’s en we wachten rustig af. In de tussentijd is er ook enorm 
veel ander leven: een groene schildpad die in het ondiepe aan 
het eten is, een baby-adelaarsrog vlak boven ons, een groene 
bladvis die openlijk, maar verdekt opgesteld zit op 23 meter. 
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Een school lipvissen boven de tafelkoralen en een octopus die 
achter Chrissie en Mel over het rif kruipt. Ik tik de dames even 
aan om ze op dat achtarmige zeemonster te wijzen en Mel wordt 
echt enorm enthousiast. De octopus is blijkbaar aan duikers 
gewend. Ze gaat ongestoord in het zicht zitten en begint met 
haar wasbeurt. Ze zit open en bloot, als meerdere duikers even 
komen kijken en ze betast zichzelf nauwkeurig in alle hoekjes 
en gaten met twee van haar acht armen, als er van de zijkant 
ineens een tweede octopus aan komt kruipen. Ze veranderen 
beide direct van kleur en structuur, de ene bijna wit en de 
ander bordeauxrood. De ene een gladde huid en de ander heeft 
allemaal uitstulpingen. Wat is dat prachtig! En het mooie is dat 
ze zich niets van ons aantrekken terwijl ze samen dit showtje 
opvoeren. Ze komen dicht bij elkaar en beginnen nu elkaar te 
betasten, waarbij ze van kleur en structuur blijven veranderen. 
Dan hoor ik een tikkend geluid en kijk om, dat is Thiti en hij 
wijst het blauwe water in, terwijl hij een vliegende beweging 
maakt met zijn armen... MANTAAAAAAAA! Iedereen draait 
zich om terwijl de eerste grote dame op het poetsstation komt. 
Whaaaaa dat is en blijft ongeëvenaard mooi, die mystieke 
ogen, elegante bewegingen en het lijkt wel of ze ons ook even 
hallo zegt wanneer ze over ons heen vliegt. En dan verschijnt 
de tweede, een iets kleiner mannetje dat op het vrouwtje af 
zwemt en haar begroet door even om haar heen te zwemmen. 
Wow! En alsof dat nog niet genoeg is, komt de één na de andere 
manta. Ze vliegen naar het station, begroeten elkaar en worden 
om de beurt gewassen. Sommige zwemmen uit het zicht om 
daarna weer terug te komen en andere hangen boven duikers 
om bellen op te vangen. Ze zitten echt overal om ons heen en 

we kijken onze ogen uit, wat een prachtige mantasoep krijgen 
we hier voor het ontbijt geserveerd! Na 65 minuten zijn de 
manta’s nog volop bezig, maar onze tanks zijn bijna leeg en 
de no-decompressietijd zit er vrijwel op. En dus verlaten we 
voldaan de stek voor een veiligheidsstop, terwijl mijn duikers 
alleen maar vliegende bewegingen maken. Fantastisch! Het 
was al super, maar nu heb ik een boot vol kinderlijk vrolijke 
duikers, wat is de Malediven toch mooi! Zodra ik aan boord 
van de dhoni ben geklommen, loop ik naar mijn plekje en Mel 
en Chrissie zitten recht tegenover mij. Ik zeg nog «Hey dames, 
is dit waarvoor je naar de Malediven bent gekomen?» Ze 
kijken me wat vragend aan, huh? «Nou,» zegt Mel «ik vond ze 
zo waanzinnig mooi en lief, ook hoe ze handjes vasthielden!» 
Wattuh? Dat begrijp ik niet. Handjes vasthouden? 
Waar heb jij het over? «Nou,» zegt ze «Die twee octopussen 
werden vriendjes en hielden zelfs elkaars handjes vast, echt 
zo lief!» Ik begin te lachen. «Ah, okay, ik dacht dat we het over 
manta‘s hadden.» Daarop haakt Mel in: «Ja, daar hebben we 
niet echt of echt niet naar gekeken… We hadden alleen maar 
oog voor die octopussen en het handjes vasthouden...» Ik 
kan alleen nog maar harder lachen. «Nou,» zeg ik, «dan heb 
je volop porno gekeken! Want dat handjes vasthouden, is 
eigenlijk paren!» Samen barsten we in luid schatergelach uit. 

Hahaha, vriendjes, ammehoela! 
Love life… Blow bubbles


