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Reisverslag        

 

Nachtduiken in de Malediven  
 
Je moet absoluut gaan nachtduiken in de Malediven! Tot onze grote 

verbazing kregen wij meerdere malen dit advies. Na een 
teleurstellend bezoek in 2009 besloten we toch deze eilandengroep 

een tweede kans te geven én de nachtduiken gelijk in te plannen. 

 
 
Wat ik me nog herinner van de Malediven, zijn de sterke stromingen. Wij vlogen 

het rif over voor we goed en wel beseften dat we al de helft van de groep kwijt 
waren. En nu raden ze ons nachtduiken op de Malediven aan? Na het zien van 
verschillende filmpjes veranderen we heel snel van mening en willen we het graag 
met eigen ogen zien.  
 
Om te nachtduiken op de Malediven hoeven we niet laat op te blijven. De eilanden 
liggen zo goed als op de evenaar en het wordt donker rond 18:00 uur. Het is onze 

tweede duikdag wanneer de schemering al snel invalt. We bevinden ons bij de 
Alimatha Jetty op het Felidhe Atol en het anker is uitgegooid. We liggen vlak bij een 
resort met een lange pier in het water, maar wij blijven vannacht slapen op onze 
eigen liveaboard. Het begint al goed donker te worden en het is tijd voor onze 
eerste nachtduik. Het advies is om de macrolens boven water te laten, iets waar we 
zo onze vraagtekens bij zetten. We luisteren maar braaf, zij zullen het wel weten. 
Voor de allereerste keer springen wij voor een nachtduik het water in gewapend 
met onze 11-16mm groothoek- en 10.5mm fisheyelens. Ik ben heel benieuwd of ik 
überhaupt wel een foto zal maken. We gaan het beleven!  
 
Enkele seconden later bevinden we ons met de groep op 14 meter diepte. Er staat 
nauwelijks stroming, dat is wel even anders dan een paar jaar geleden! Mijn ogen 
moeten eerst even wennen aan de duisternis. Voordat ik het in de gaten heb, 

cirkelen vier verpleegsterhaaien om ons heen! Ik heb deze haaien wel vaker gezien, 
maar dat was overdag. Dan rusten ze meestal uit op de zanderige bodems. Nu zijn 
ze verre van slaperig, ze zijn juist heel actief. Dankzij hun kleine tanden zijn ze 
ongevaarlijk voor de mens. Ze jagen vooral op de ietwat kleinere slapende vissen, 
kreeftachtigen en weekdieren. Ik zie een grote verpleegsterhaai een koraalblok 
inspecteren. Ze kijkt of er tussen de spleten nog wat lekkers te vinden is. Met grote 
kracht en snelheid zuigt ze iets naar binnen. Geweldig om te zien! Rustig zet ze 
koers naar het volgende koraalblok.  
 
Om een mooie foto te maken die toch een net iets andere uitstraling heeft, besluit 
ik om een eigen koraalblokje uit te zoeken. Iets verderop zie ik een geschikte plek. 
We hebben onze duiklampen uitgedaan en de duisternis valt als een deken over ons 
heen. Volledig in het donker hangen Els en ik, zij aan zij, te wachten. Onze 

camera’s in de aanslag. Na een paar minuutjes is het zover. Ze komen onze kant 
op. De haaien zijn op zoek naar voedsel en hebben totaal geen oog voor ons. Langs 
alle richtingen zwemmen ze ons voorbij, met slechts één doel… eten. We hebben 
ogen tekort en wanneer plotseling een verpleegsterhaai onder mij doorzwemt, grijp 
ik mijn kans. Maar ze is veel te snel! Snel richt ik me weer op het koraalblok. Drie 
verpleegsterhaaien hebben zich nu op ‘ons’ stukje koraal geworpen en in een 
seconde peuzelen ze alweer een lekker visje op. Weer ben ik iets te laat voor de 

perfecte gedragsopname. En de haaien trekken al naar het volgende blok. Wat gaat 
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dit toch snel! Maar de verpleegsterhaaien zijn niet de enige dieren die wakker zijn. 
Enkele grote gemarmerde pijlstaartroggen scheren voorbij. Enkele meters hoger, 
vlak bij de pier van een resort, gaan een aantal zwartpuntrifhaaitjes door het dolle 
heen. Dagelijks krijgen de haaien hier een deel van het afval (overgebleven tonijn 

en rifvissen) zo toegeworpen en zonder veel moeite te hoeven doen eten ze hun 
buikjes vol. En zoals het er nu uitziet, is het etenstijd!  
 
Er is zoveel te zien en te fotograferen, maar het is wel even wennen met onze 
groothoeklenzen. Je hebt veel minder flitskracht nodig en het is even zoeken wat 
nu de beste stand is. Ik probeer ook nog foto’s te maken door enkel gebruik te 

maken van omgevingslicht, of liever gezegd, omgevingslampen. Maar ook dit is 
weer even uitproberen: het scherpstellen vereist dan weer een minimum 
hoeveelheid aan licht. Zestig minuten voor deze nachtduik was dus veel te kort: ik 
had nog zoveel willen proberen. Het is niet eenvoudig om de haaien voor de lens te 
krijgen met daarbij ook nog eens de juiste instellingen. Vooral niet tijdens je eerste 
nachtduik met een groothoeklens. Gelukkig krijgen we nog meer kansen. 
 
 
 
MANTA’s  
 
Voor de tweede nachtduik varen we een ovaalvormige lagune binnen met slechts 
één ingang en we leggen aan bij Fesdhu Manta Point. De Malediven kennen 
meerdere Manta Points, maar hier in deze ondiepe lagune zijn we beschermd tegen 

de sterke stromingen. De crew bevestigt grote lampen achter de boot. Het felle 
licht schijnt over het water en het wachten kan beginnen. Laat de zonsondergang 
maar komen. De duisternis valt en langzaam zien we de hoeveelheid plankton 
toenemen dat wordt aangetrokken door het licht aan de oppervlakte. Een rimpeling 
in het water doet iedereen zijn adem inhouden.  
 
Is het zover?  
 
Ja! Een manta! Met open bek maakt hij drie loopings waarbij hij een enorme 
hoeveelheid aan plankton verorbert, voordat hij weer in de diepte verdwijnt. We 
moeten nog even wachten en ik vraag me achteraf nog steeds af hoe het de 
bemanning gelukt is om ons begerige duikers in toom te houden. Een half uurtje 
later zwemt de manta echter nog steeds onder de boot maar er komen geen andere 

manta’s opdagen. Eindelijk mogen wij het water in, en voor het eerst duikt bijna 
iedereen individueel naar beneden. Zoals duidelijk afgesproken in de briefing zullen 
we net boven de zandbodem in een cirkel gaan hangen. Allemaal schijnen we met 
onze duiklamp richting oppervlakte waarmee wij nu de enorme hoeveelheid 
plankton aantrekken. Plotseling scheert de manta rakelings boven ons langs in de 
hoop zoveel mogelijk plankton naar binnen te werken. Dit zijn de nachtduiken zoals 

we die op de filmpjes zagen! Maar in het echt is het zelfs nog tien keer beter. Het is 
even zoeken om de witte buik van de manta correct te belichten. Ik plaats de 
flitsers ver naar buiten om overbelichting en zweefvuil te voorkomen. Maar het 
zicht vermindert met de minuut. Soms reken ik zelfs op de weerkaatsing op het 
plankton, om zweefvuil op de foto te vermijden. Terwijl ik af en toe eens graag 
geen duikers om me heen heb, ben ik ditmaal zeer tevreden met de duiklampen 
waarmee sfeerlicht wordt gecreëerd door de andere duikers. Dankzij de nachtduik 
met de verpleegsterhaaien weet ik nu hoe ik goede foto’s kan maken. Een derde 
buddy belicht de prachtige dieren wanneer ze naar ons toe zwemmen. Het perfecte 
pilotlichtje om op tijd en correct te kunnen scherpstellen. 45 minuten lang blijft de 
manta bij ons en krijg ik volop de gelegenheid om te oefenen. Ik ben meer dan 
tevreden! 
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Wanneer iedereen uit het water is, zien we de manta af en toe nog gretig happen 
nemen uit het water achter de boot. Hij hervat zijn loopings en gaat ongestoord 
verder met zijn avondmaal. Nog snel maak ik enkele foto’s voordat de bel gaat voor 
het avondeten. Maar gelukkig krijgen we nóg een kans om met manta’s te duiken. 

Tijdens onze laatste nachtduik wordt één van onze records zelfs gebroken. Nu 
cirkelen er drie manta’s boven onze hoofden! Halverwege de duik hebben de 
manta’s zoveel zand omgewoeld dat het fotograferen een verloren zaak wordt. Toch 
genieten we van deze spectaculaire nachtduik. Ik krijg meerdere keren een tikje 
van een vleugel wanneer één van de manta’s een wending maakt en start met zijn 
nieuwe rondje. Door het slechte zicht zie ik pas op het allerlaatste nippertje, uit het 

niets, een manta met open mond net voor mijn duikbril verschijnen. Ik maak een 
schijnbeweging naar links en ik voel hoe het majestueuze dier langs me zwemt. 
Schitterend. Goed voorbereid en met weinig verwachtingen waren we aan deze trip 
begonnen. We hadden mazzel dankzij de milde stromingen en het goede zicht, en 
uiteraard de geweldige nachtduiken met groot leven. Ik kan het nu ook iedereen 
aanraden: je moet absoluut nachtduiken op de Malediven! 
 
 
 
VERVOER 
Vanuit Amsterdam of Brussel vlieg je met Etihad Airways in ongeveer 6 uur tijd 
naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Na een tussenstop van bijna 2 
uur vlieg je door naar de Male op de Malediven. Dit duurt 4 uur. Je mag 38 kg aan 
bagage meenemen als duiker. 

 
 
BESTE PERIODE 
De beste tijd om naar de Malediven te gaan is van december tot en met april. Er 
staat dan weinig wind en de zee is rustig. Rond maart/april is de zee het meest 
helder. Veel liveaboards concentreren zich enkel op duiken in het noordelijke deel 
rond het Male- en Ari-atol. Hier heb je de meeste kans om met walvishaaien en 
grote manta’s te duiken. Sommige liveaboards bieden ook trips aan naar de 
zuidelijk gelegen eilanden. Deze eilanden hebben vaak grotere scholen vis en een 
grotere populatie aan haaien. 
 
 
LIVEABOARD PRINCESS RANI 

Onze liveaboard was de Princess Rani, een luxe jacht uit 2008. De boot is heel ruim 
en biedt ruimte voor maximaal 22 gasten. De hutten bevinden zich op het 
benedendek en de eerste verdieping. Allemaal zijn ze voorzien van een airco en een 
nette badkamer met toilet. De vier hutten op de eerste verdieping hebben een 
tweepersoonsbed, de overige ruimtes twee aparte bedden. Er zijn twee aparte 
zithoeken en een groot zonnedek met en zonder schaduw. Het duikmateriaal blijft 

de hele tijd op de dhoni, de bijboot van de Princess Rani. De flessen worden ook 
gevuld aan boord van de dhoni, waardoor er geen overlast is van de compressoren. 
Nitrox is ook beschikbaar. 
 
 
TIP 
De Malediven staan bekend om de sterke stromingen. De riffen liggen vaak enkele 
meters onder het wateroppervlak. Je moet minimaal 40 duiken gemaakt hebben om 
hier te mogen duiken. 
 
 
REISORGANISATIES: 
www.wildwater.be 
 

http://www.wildwater.be/
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TOP SPOTS 
 
ALIMATHA JETTY : Eén van de trekpleisters in de Malediven is de nachtduik met 
verpleegsterhaaien. Deze vindt plaats op het Vaavu Atol, nabij de Alimatha Jetty. 

Gedurende een aantal jaren werden hier pijlstaartroggen en jacks gevoerd met het 
overschot aan tonijn van de gasten van het resort. Maar dit voederspektakel lokte 
ook een aantal verpleegsterhaaien. Vandaag de dag is de Jetty de enige plaats op 
de Malediven waar je veilig kunt duiken en close encounters kunt hebben met 
grote roggen, zwartpuntrifhaaien en verpleegsterhaaien. 
 

Niveau: gevorderd  Diepte: 12 meter 
 
 
FESDHU MANTA POINT: Volgens de kenners is dit de enige duikplaats op de 
Malediven waar je ‘s nachts manta‘s kan zien. Deze duikplaats is gelegen in het 
Noord-Ari-Atol binnenin een ovaalvormige lagune met slechts één toegang. De top 
van het atol start op 2 meter diepte. In de lagune zelf zijn er amper een paar kleine 
koraalformaties die de 8 tot 14 meter diepe zandbodem versieren. Grote manta’s 
komen hier ’s nachts op het licht van de boot af om hun buik rond te eten met 
plankton. 
 
Niveau: ervaren  Diepte: tot 14 meter 

 

 
Tekst: Bruno Van Saen 
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