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Tekst en foto’s: Janny Bosman

Zeehonden hebben voor veel duikers een grote aantrekkingskracht. 
Ik ben geen uitzondering en een grote populatie van deze speelse 
acrobaten vind je bij de Farne Islands. Een week lang fisheye erop, 

ik gok op alles of (n)iets minder. Maar gaat het lukken?
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Met de klok mee: Even de benen strekken bij Bamburgh Castle, slechts 10 minuten vanaf Seahouses. Erg goede camouflage hebben de lipvissen niet...
Typisch Engels landschap in Northumberland. ‘Zit nou eens stil!’

‘Is dit een mooie pose, Janny?’
CAMERA: Olympus OM-D E-M1 
LENS: fisheye 8 mm 
FLITSER: 2x Inon Z-330

REPORTAGE
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Ontzettend mooi, maar ook oppassen geblazen met deze haarkwal.

Jaren geleden hebben we ook al gedoken 
bij de Farne Islands. Het staat bekend 
om de populatie grijze zeehonden, 

Halichoerus grypus, die nog steeds een 
onvergetelijke indruk hebben gemaakt. Na 
die trip hadden we ons voorgenomen om 
terug te komen. En daar zijn we dan eindelijk 
weer. Het is september, oktober heeft al meer 
last van slechtere weersomstandigheden 
en we willen wel zoveel mogelijk duiken 
natuurlijk! Bij harde wind wordt er niet 
uitgevaren en dat het snel kan omslaan, 
hebben we gemerkt. Wanneer we in het 
havenplaatsje Seahouses aankomen, is 
er direct al een harde wind. Bij de haven 
constateren we snel dat er vandaag niet 
wordt uitgevaren. Dat is overal te lezen bij 
de boekingsstandjes. We drentelen wat 
rond en zien de duikboten van onze charter 
voor de komende dagen. Het contact is snel 
gelegd en we krijgen te horen dat er voor 
morgen (woensdag) minder wind wordt 
voorspeld. Er is ook nog plek aan boord, dus 
de beslissing om een dag eerder te starten 
is snel genomen. De volgende ochtend is 
het weer inderdaad kalm en we vertrekken 
om 9:00 uur met de boot voor twee duiken. 
We springen overboord en zakken langs 

het met kelp bedekte rif naar beneden. Dan 
zien we dodemansduim, de hele wand en de 
bodem is er voor een groot deel mee bedekt. 
Met verbazing kijken we om ons heen, wat 
is dit mooi! Iets verder van ons vandaan 
zwemmen zeehonden. Daar komen we voor! 
Maar in dit geval zullen ze toch echt even 
moeten wachten. De dodemansduim in deze 
hoeveelheden is zo indrukwekkend, dat ik 
hiervan eerst wil genieten en foto’s maken! 
En dan komen de zeehonden alsnog, want 
nieuwsgierig zijn ze. Wanneer wij niet naar 
hen komen, komen zij naar ons. Ze bijten 
in onze vinnen en eentje blijft alsmaar in 
de buurt om aandacht vragen. Wanneer 
hij in mijn droogpak blijft bijten, wordt het 

Het is duidelijk dat 
de zeehonden deze 
stroomversnelling 
fijn vinden, want 
de speelse dieren 

zwemmen steeds vlak 
langs ons heen. 
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WERNER LAU WERELDWIJD
MALEDIVEN
Bathala · Nord-Ari-atol 
Filitheyo · Nord-Nilande-atol
Medhufushi · Meemu-atol 
Hondaafushi · Haa-Dhaalu-Atoll 
MY Sheena · Duiksafari‘s in het ongerepte zuiden

EGYPTE / RODE ZEE
Sharm el Sheikh · Naama Bay
Marsa Alam · The Oasis

BALI / INDONESIË
Siddhartha · Kubu/Tulamben 
Alam Anda · Sambirenteng/Tulamben 
Matahari · Pemuteran/Menjangan 
Pondok Sari · Pemuteran/Menjangan

CYPRUS / MIDDELLANDSE ZEE
Aldiana · Alaminos

FUERTEVENTURA / ATLANTIC
Aldiana · Morro Jable

Details en beschikbare reisdata:

www.wernerlau.com
BOEKINGSKANTOOR DUITSLAND 
email: buchung@wernerlau.com
Telefoon: +49 201 8681076 · Fax: 201 8681074
BOEKINGSKANTOOR NEDERLAND/BELGIË  
Ga naar de betere reisbureaus in Neder-
land en België voor info en boekingen
Prijsvoordeel bij vooruitboeking van
het duikpakket

RODE ZEE / EGYPTE
SHARM EL SHEIKH – NAAMA BAY 
De duikschool is enkele minuten verwijderd van
Hotel Helnan Marina in Sharm el Sheikh en ligt 
direct aan het strand van Naama Bay. Dankzij deze 
toplocatie is het mogelijk dat je dagelijks altijd tot 
de eerste duikers behoort die op de riffen van de 
Sinaï duiken, zoals Ras Mohammed, Thistlegorm en 
veel andere lokale duikspots. Gratis transfer van 
alle hotels naar Sharm el Sheikh

DIVING CENTERS

  PLEZIER IN HET DUIKEN

WERNER
LAU

 Gratis NITROX bij alle WERNER LAU-duikcentra 
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DÜSSELDORF
19.–27.01.2019
Halle 3 Stand C 20
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minder leuk, zeker wanneer ik voel dat mijn 
pak begint te lekken. We zwemmen wat weg 
van deze plek en de speels bijtende zeehond 
raken we zo kwijt. Aan boord blijkt dat het 
enthousiaste dier aan mijn kniestuk heeft 
geknabbeld en meerdere beschadigingen 
veroorzaakte, waarvan er één lekt. Klusje 
voor Bruno vanavond, die het gelukkig weer 
voor nood kan repareren. 

STROMING, GOLVEN EN DEINING 
Farne Islands is een eilandengroep in 
Noordoost-Engeland tegen de grens met 
Schotland. Ook dit is de Noordzee met 
al haar schoonheid, maar zeker ook met 
allerlei omstandigheden waar je echt 
rekening mee moet houden. Er zijn grote 
getijdenverschillen, de stroming kan erg 
sterk zijn en de golven en deining werken 
ook niet altijd mee. Gelukkig zijn er 
duikplekken waar je afhankelijk van de wind 
en golven, redelijk beschut kunt duiken. 
Je start altijd in de haven van Seahouses, 
een kustplaatsje in het Engelse Graafschap 
Northumberland. Een gezellig dorpje 
met veel toerisme en zeker drie bedrijven 
die trips voor duikers aanbieden. Op de 
havenpier parkeer je de auto en breng je de 
duikspullen aan boord. De meeste boten 
hebben een duikerslift achterop om je 
vanuit het water weer eenvoudig aan boord 
te liften. Ik vind dat geweldig, want op een 
ladder klauteren met je volle bepakking 
en cameraset in ruw water, sla ik liever 
over. Vanuit de haven is het ongeveer 25 
minuten varen afhankelijk van de duikstek. 
Donderdag belooft een mooie duikdag te 
worden want de zee is redelijk kalm en het 
zonnetje laat zich af en toe zien. Maar warm 
is het niet: het water is 12 graden en ik ben 
blij met de keuze van een dikker onderpak 
en wanten. De duikstek start met een 
ondiepe geul in het rif waar we ons met de 
stroming mee laten drijven en uitkomen in 
een dieper binnendeel. Het is duidelijk dat 
de zeehonden deze stroomversnelling fijn 
vinden, want de speelse dieren zwemmen 
steeds vlak langs ons heen. Het fotograferen 
is nog lastig want in de geul groeit veel kelp 
en de zeehonden hebben meer interesse 
in mijn vinnen dan dat ze voor de camera 
willen komen. Maar we genieten net zoveel 
van de stromingsrit als zij. In het binnendeel 
valt de stroming grotendeels weg en dalen we 
naar de bodem, zo’n 12 meter diepte. Daar 
vinden we wrakdelen die prachtig begroeid 
zijn met dodemansduim. De zeehonden 
laten zich op diepte minder vaak zien, maar 
al het begroeide staal is een lust voor het oog. 

Waar kelp is, zijn zeehonden!

Zonnester en dodemansduim, het kan niet op.
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REIS
Vanaf IJmuiden vertrekken we om 17:00 uur 
met de ferry, de volgende ochtend om 9:00 
uur komen we in Newcastle aan. Na een 
uurtje toeren aan de linkerkant van de weg 
arriveer je in het havenplaatsje Seahouses. 

VERBLIJF
In de omgeving zijn vele hotels, B&B en 
campings te vinden.

BESTE PERIODE
Farne Islands kan je uitsplitsen in ruwweg 
drie periodes. April-juni is het vogelseizoen, 
met onder andere de papegaaiduikers op de 
eilanden en daardoor heel veel drukte en inzet 
van boten voor vogelliefhebbers. April-oktober 
duiken met zeehonden en november-maart is 
er nagenoeg geen vervoer naar de eilanden. 
In Engeland is de zomervakantieperiode eind 
augustus afgelopen.

DUIKEN
Indien het weer het toelaat, maak je met een 
dagtocht twee duiken voor 45 GB Pond. De 
zeehonden zijn doorgaans in het ondiepe 
deel aanwezig, tussen de oppervlakte en 4 
meter. Voor de grote vlakken dodemansduim 
kun je het beste zoeken tussen de 8 en 
15 meter. Reserveer zo vroeg mogelijk je 
duiken, liefst maanden van tevoren. Zeker de 
weekenden zijn ongelooflijk druk en vol=vol.

REISFACTS

Scholen met pollak en de nodige lipvissen 
houden me volop bezig. We maken onze 
safetystop bij het rif dat volledig bedekt is 
met kelp. En waar kelp is, zijn zeehonden! 
Links, rechts, achter en nu ook voor de 
camera. Ik heb het gevoel dat ik ‘contact’ 
heb met een zeehond, want wat ik bedenk 
of verwacht, komt uit met dit prachtige dier. 
Een geweldige duik die buiten de beelden 
voor altijd in mijn geheugen is gegrift.

VEEL GELUK
Zaterdag is er in een klap een heel ander 
straatbeeld en ik snap nu heel goed 
waarom maanden van tevoren reserveren 
noodzakelijk is. De havenpier staat 
grotendeels al vol met auto’s. Overal 
zijn mensen met hun duikspullen aan 
het sjouwen. Allemachtig, het lijkt de 
Zeelandbrug op een drukke zaterdag wel! 
Met laagwater valt de haven voor een 
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Met stomheid geslagen, wat een 
indrukwekkende wanden begroeid 
met dodemansduim!

deel droog en kan er enkel met één boot 
tegelijk aangemeerd worden op de kop 
van de havenpier. Zodra deze geladen is 
met duikers en spullen, moet hij direct 
vertrekken en komt de eerstvolgende 
wachtende boot al aan. Het is druk, maar 
het verloopt goed en de meeste duikers 
zijn behulpzaam. Vanaf de eerste duikdag 
hebben we met de schipper afgesproken 
dat wij onze duikspullen aan boord kunnen 
laten staan om zo min mogelijk te slepen. 
De flessen worden door de schipper ’s 
avonds gevuld en we kunnen hierdoor 
na de duiken nog wat in de omgeving 
rondtoeren en de toerist uithangen. 
Achteraf gezien hebben we veel geluk 
gehad met de weersomstandigheden 
en we konden negen duiken maken in 
vijf dagen op rij. Eerlijkheidshalve wil 
ik melden dat er in andere periodes ook 
duikers zijn geweest die in een week tijd 
niet of nauwelijks konden duiken. Het weer 
hebben we nu eenmaal niet onder controle 
en wat dat betreft kan het zeker hier je 
duikvakantie maken of breken. Maar elke 
duik die je maakt op de Farne Islands, is een 
onvergetelijke!

Farne Islands

Vinnen bijten, het favoriete gedrag 
van de zeehonden.


