Ruim anderhalf jaar na boeking kon dan toch eindelijk de jubileum
duikreis naar Spanje doorgaan! Een gemêleerd gezelschap van 24
leden en hun partners / kinderen ging veelal afzonderlijk op pad. De
meesten hadden gekozen voor de auto een paar gingen toch vliegen.
Zaterdagmiddag 16 oktober druppelden de deelnemers één voor één
het hotel in Estartit aan de Costa Brava binnen. Wijzelf waren
vrijdagavond 22:00uur vertrokken en arriveerden na 14 uur bij het
hotel, een vlotte reis over 1.500km. Karel Hanse was al een dag eerder
gearriveerd en begroette zijn buddy’s onder de stralende zon met een
graadje of 23.
Op de zaterdag hadden we nog geen recht op volpension dus een ieder die
in de avond nog moest eten zocht een plekje aan de boulevard. Met 16
mensen vonden we deze bij een van de weinige eet tentjes die nog open
waren. Het was duidelijk te merken dat de seizoen al echt op z’n einde liep
want er was niet veel te doen in Estartit, veel terrasjes en restaurants
waren gesloten. Maar met een grote groep maakt het niet uit waar je zit en
zo ook hier. Een uitgelaten stemming met een hapje en drankje! Na onze
maaltijd arriveerden ook Arjan en Erik vanaf de luchthaven in Barcelona.
Zondag zouden Dirk-Jaap en Karel W. nog arriveren.
In het hotel hing die avond al de dag duikindeling voor onze groep van de zondag.
In de ochtend een briefing over de gang van zaken bij de receptie en dan met de
duikspullen richting de haven/boot. Op de kade werd iedereen voorzien van een
persluchtfles en konden we op ons gemak onze duikspullen monteren. Her en der
werd nog een laatste hand gelegd aan de configuratie en daarna kon alles en
iedereen aan boord. Het weer was erg goed en zo zou het gelukkig de hele week
blijven! Er werd koers gezet richting de Medas eilanden. Dit is een groep eilandjes
vlak voor de kust van Estartit en het gebied is zowel boven als onderwater al
jarenlang een natuurreservaat. Dat het al lange tijd zo beschermd is maakt het uniek. Je ziet hier de
Middellandse zee zoals ze ooit overal was. We doken
op duikplaats L’Embarcador del francès een
beschutte baai. Diepte varieerde hier van ca. 5 tot ca
25 meter dus voor een ieder wat wils. Danielle en ik
namen Hugo en Lodewijk mee. Albert zou met ons
mee zwemmen omdat hij niet zeker wist of hij onder
kwam vanwege verstopte voorhoofdsholtes. Tijdens
de afdaling blijk dat te kloppen, Albert kwam helaas
niet onder.
Onderwater ging er een wereld voor ons open, we maakte
een zeer geslaagde duik met murene’s, een grote
schorpioenvis, galathea’s, grote tandbaarzen en overal veel
vis. De duikspullen die niet gespoeld hoefden te worden
konden na de duik aan boord blijven en terug bij het hotel
was het mogelijk je spullen te spoelen in de speciale
spoelruimte en uit te hangen in de droogruimte.
Terug op de kamer ff douchen en daarna aan het buffet; koud-, warm- en een toetjes buffet. Over-all
erg goed eten. In de middag besloten we om niet te duiken en maar eens het nabijgelegen strandje

te gaan verkennen, het was ten slotte nog steeds
stralend weer. Met een groepje van ca. 8 personen
was het onder genot van
een koud drankje en wat
muziek goed uit te houden
zo in de zon. Na een
prachtige zonsondergang
alweer aan het buffet en
toen we bijna klaar waren met eten arriveerden Dirk-Jaap en Karel. Ze
hadden onderweg het plan opgevat om welhaast direct door te rijden
richting Barcelona voor een wedstrijd van de plaatselijke FC in Camp Nou.
Peter zag zijn kans schoon en sloot zich aan. De rest ging wat chillen die
avond of eindigde voor de TV in de hotel lounge. Barca won uiteindelijk
met 3-1.
Maandagochtend zat de boot goed vol,
vrijwel alle duikende Galatheanen waren
aan boord. Het was erg rustig weer, iets
bewolkter dan de zondag maar nog steeds
prima. Gedoken werd op een klassieker,
Sant Istiu een duikplaats vooral bekend van
de standbeeldje onderwater van een
dolfijn; ‘Dolfi’. Je hebt hier een aantal
grotten en mooie ‘doorzwem’ tunnels, erg
spectaculair. Albert kwam nu gelukkig ook
beneden zonder grote problemen (wat Spaanse d.h.z. medicatie doet wonderen). Opnieuw hadden
we een mooie duik. Gezegd moet worden dat de 1-sters duikers (Lodewijk, Amber en Hugo) het
prima deden ondanks hun beginnende duikcarrière. Van enige aarzeling of onzekerheid was geen
sprake en ook hun luchtverbruik hadden ze goed onder controle.
Terug in het hotel opnieuw douchen, lunchen,
uitbuiken en weer klaarmaken voor de middagduik.
De boot vertrok om 14:30uur richting Cala Ferriol
een eilandje langs de kust met een mooie doorzwem
grot. De opening van de grot bevond zich op 12
meter diepte en de grot zelf liep door naar 20 meter.
Vervolgens zwommen we rechtsom het eilandje
weer terug naar de boot. Ook hier weer veel
baarzen, een langoest, oktopus, murene’s een
schorpioenvis en veel bloedkoraal. Terug aan wal even opfrissen en opnieuw die middag richting
strand, dat was erg goed bevallen de dag ervoor. Ook alle jeugd vond elkaar op het strand zodat het
haast donker was voor we terug in het hotel waren
voor het diner. Na het diner nog ff een
avondwandeling door het dorp waarbij we op het
terras belanden van een Engelse pub met de ietwat
dubieuze naam ‘The fighting cocks’. Dit was
welhaast het enige tentje waar zo op de avond nog
wat te beleven viel en we uiterst hartelijk ontvangen
werden.

Volgende ochtend weer vroeg uit bed, ontbijten en aan boord richting
‘Cala Pedrosa’ ook een eilandje langs de kust. Ook deze plaats
herinnerde ik me nog van de Galathea jubileumtrip in 2010, ik dook
daar toen met Kees Brugman. Ook dit eilandje had een prachtige lange
grot beginnend op 18 meter naar ruim 24 meter. Halverwege de grot
was nog een verticaal kanaal naar boven als soort van schoorsteen, zeer
spectaculair. Na ruim 3 kwartier weer terug aan boord met onderweg veel vis, galathea’s, baarzen,
langousten en murene’s. Ook zagen we weer een prachtig gecamoufleerde octopus. Na de lunch zijn
we met een klein groepje richting L’escala gereden om even
wat herinneringen op te halen rond Sant Martí een gehuchtje
net onder L’escala. Hier liggen al heel wat voetstappen van de
wat oudere Galatheanen � De jubileum trip in het jaar 2000
vond hier plaats en ook al ver daarvoor werd deze buurt al
onveilig gemaakt door heel wat Galatheanen. Een van onze
oprichters had hier destijds een vakantiehuisje. Sant Martí
heeft een prachtig strand waar we, met een graadje of 25, het
de hele middag goed uit konden houden.
De volgende ochtend duiken we bij een andere hotspot
‘Pedra de Déu’ een mooie duikplaats met een
geweldige drop-off naar ca. 30 meter vol begroeit met
kleurrijke gorgonen. Deze dag wederom stralend weer
alleen is de wind flink
aangetrokken dus we
varen zigzaggend naar de
duikplaats. Ik duik met
Albert en Gerrit en we
maken en prachtige duik.
De gorgonen stellen ons niet teleur en een grote schorpioenvis en diverse barracuda’s maken de duik
compleet. Gerrit maakt, zoals al de hele week, prachtige video opnamen die na de duik gretig aftrek
vinden in de Spanjereis groepsapp. Na de lunch wederom richting de Medas, nu een duikplek verder
om de hoek, ‘Pota del Llop’. Dit is ongeveer de enige plek waar de boot in de luwte kan liggen van de
sterke wind die nog iets harder waait dan vanmorgen. De duikers moeten rekening houden met de
wind aan de oppervlakte zo wordt ons verteld tijdens de briefing. Wij besluiten vanaf de boot eerst
aan de oppervlakte richting het eiland te zwemmen om daar af te dalen. Het zicht is niet al te best,
toch vreemd want vanochtend was het nog prima. Zal door de harde wind komen. We duiken
opnieuw langs een steile drop-off met gorgonen en zien wederom barracuda’s. Ook de baarzen laten
zich weer zien. Na de veiligheidsstop komen we boven waar we ook onder zijn gegaan en zwemmen
nu wind mee richting de boot. Die middag
verzamelen weer flink wat mensen zich op
het strand voor wat drankjes en
gezelligheid. De avond/nacht belooft
volgens de weersvoorspelling warm te
verlopen dus na het heerlijke eten wordt
weer koers gezet richting het terras van
‘The fighting cocks’. Hier worden we rond
sluitingstijd vriendelijk verzocht te
vertrekken na een erg gezellige avond.

Donderdagochtend hebben een aantal mensen waaronder wij
afgesproken om naar Barcelona te gaan, we kunnen dus een uurtje
uitslapen. In Barcelona gaat de helft van de groep eerst naar het
aquarium in de haven, de overige gaan shoppen en beginnen op de
Ramblas. Tijdens ons bezoek aan het aquarium begint het zowaar te
regenen, maar goed dat wij binnen zitten’. Na het aquarium
ontmoeten we op de Ramblas de rest van de groep, zij gaan door de
stad in en wij bezoeken nog de
‘Mercat de la Boqueria’ een
overdekte traditionele markthal
vol met prachtige
winkelstalletjes met etenswaren. Vervolgens een drankje op
een typisch Spaans plein aan het einde van een zijstraat aan de
Ramblas. Terug bij de auto willen we richting de Sagrada
Família, echter er blijkt helaas ingebroken in de auto van Albert
dus die gaat eerst langs het politie bureau om aangifte te doen.
De Sagrada Família, een nog steeds in aanbouw zijnde
kathedraal van de hand van Gaudi, zagen we 11 jaar geleden voor het laatst en er is flink
doorgebouwd. Het blijft een erg imposant en bizar
bouwwerk alsook toeristische trekpleister. We rijden terug
naar de jachthaven om daar te parkeren en langs het strand
een restaurantje te zoeken. We zitten net als Albert en
Mijke met de kinderen ook weer aanschuiven. We besluiten
het dagje Barcelona met een prima Paella langs de golven
van de Middellandse zee. Terug in het hotel is het rustig en
ligt iedereen al op bed, ook wij houden het na een
vermoeiende dag voor gezien.
Vrijdagochtend voor een flink aantal leden de laatste duik van het
geboekte pakket, alhoewel je vrij was in het aantal duiken en de
duikmomenten. We varen naar ‘Sant Istiu’, daar waren we al eerder
deze week alleen leggen we nu een stukje dichter bij het grotje met het
standbeeldje van ‘Dolfi’ aan. We zwemmen met een hele groep richting
de grotten echter zijn we
er op de heenweg onder
door gedoken zodat we op de terugweg de route door
de grotten zwemmen. Opnieuw veel leven, prachtige
baarzen, kleurige naaktslakken en gemeen kijkende
murene’s. We duiken onze flessen tot de minimale
druk van 50 bar leeg en stappen dan weer aan boord.
Na de voortreffelijke lunch vertrekken Peter en
Marjanka om hun vervangende auto op te halen
ergens in Blanes. Vanwege problemen met hun eigen
auto hebben ze na veel gepruts en getreuzel van de ANWB eindelijk vervangend vervoer voor de
terugreis. Enkele anderen ontmoeten elkaar op het terras van het tentje naast het strand voor een
welverdiende cocktail. Het is prachtig weer en de cocktails smaken erg goed zodat we pas voor het

avondeten vertrekken richting het hotel. Omdat de meesten
zaterdagochtend weer vertrekken richting Nederland ligt
vrijwel iedereen, na het inpakken, op tijd op bed voor de
nodige nachtrust. Om een uur of 4 hoor ik vroeg in de ochtend
al Karel en Dirk-Jaap vertrekken. Na het ontbijt is het voor de
rest tijd om af te rekenen, de auto in te pakken en afscheid te
nemen van de buddy’s. Wij vertrekken als laatsten om ca. 9:00
uur. Onderweg op de ‘Route du Soleil’ komen we veel buddy’s
af en aan tegen, sommigen spreken zelfs af om nog ff te
Mc.ken in Luxemburg. Wij rijden door om via Duitsland in een
prima plaatselijke pizzeria te belanden. Vandaar nog een
laatste etappe naar huis. Uiteindelijk waren we om 23:45uur
weer thuis.
Wij kijken terug op een prima jubileum duiktrip met mooie
duiken, veel gezelligheid en een leuke groep buddy’s al of niet
met hun partners en/of huisgenoten/kinderen. Iedereen nogmaals bedankt voor de deelname en
jullie positieve reacties!
Martin Teernstra
Namens de jubileumcommissie

