
Mexico Baja California 

Allereerst de beste wensen voor jullie in dit 

nieuwe jaar! Veel gezondheid en (duik)plezier 

toegewenst. Hieronder een verslag van onze 

reis tot nu toe. We zijn nog 10 dagen in Baja 

California (Mexico). 

Na 10 dagen schommelen, hebben we weer  

land onder onze voeten. We genieten na van 

een indrukwekkend avontuur bij de Socorro 

eilanden in de Grote Oceaan.  Deze liggen 22 

uur varen (350 km) van de bewoonde wereld. 

De drie eilanden zijn speldenprikjes op de 

kaart. De duiken bij Roca Partida, het kleinste eiland, is het meest bijzonder.  

Deze vulkanische rotspunt steekt vanaf de bodem van 

de Oceaan van 3 km diepte omhoog tot 50 meter 

boven het water.  Onder water hoor je regelmatig het 

gezang van de walvissen. Deze hebben we boven 

water af en toe langs de boot voorbij zien trekken. 

Het water is ongeveer 26 graden en het zicht is 20 tot 

30 meter. Aan het oppervlak is het eiland 90 meter 

lang en 40 meter breed. We werden in de diepte 

verwend met hamer-, zilvertip-,  Galapagos-  en 

zijdehaaien.  

Minder diep rusten tientallen witpuntrifhaaien in de kleine grotten. Ze trekken zich weinig van 

duikers aan. De jonge haaitjes zoeken bescherming bij de dikke murenen, omdat het niet 

ongebruikelijk is dat ze door hun eigen soort – misschien zelfs pa en ma - worden opgegeten. De 

grote hoeveelheid zee-egels beschermen veel andere soorten, zoals inktvissen (met hun jongen). De 

kleuren van de rots en het koraal zijn: rood, roze, wit, oranje, groen en bruin. Er is weinig koraal. 

 

Bij de andere twee eilanden waren de hoogtepunten: dolfijnen, kreeften en poetsstations van de 

manta’s. Dat betekende ‘dollen’ met manta’s, omdat ze graag gescrubd en geaaid wilden worden 

(Ben voelt het nog steeds aan zijn handen; de huid is een soort schuurpapier).  Ze kwamen heel 



dichtbij en bleven lang en graag bij duikers in de hoop op een poetsbeurt. Een geweldige voor mij 

compleet nieuwe ervaring.  

 

 

We waren  met 14 ervaren duikers aan boord van 

de Sea Escape: 6 Japanners, 2 Amerikanen, 1 

Canadees en 2 Engelsen en een Mexicaanse 

duikinstructeur. Een gezellige club mensen met wie 

we veel plezier hebben gehad. Het eten was prima. 

We werden verwend met 4 maaltijden per dag + 

tussendoortjes. Dat wordt dus weer flink sporten 

de komende dagen… Verder een bemanning die 

vrolijk was en niet moeilijk deed over de soms 

‘ietwat’ verlengde duiken van 60 naar 75 min.  



Maar, soms was de bemanning wat onhandig en niet erg praktisch. 

We lagen een nacht flink te schommelen aan de loefzijde van het 

eiland, omdat het anker muurvast was getrokken en de bemanning 

deze niet los kreeg. Om zeker te zijn van de volledige duikdag, daalde 

Ben in alle vroegte langs de ankerlijn af om met groot materieel het 

anker los te wrikken.  

Even terug naar een paar weken geleden. Een week voor onze 

geplande reis naar de VS en Baja California kreeg Ben een aanbieding 

van Explore360 voor een 9-daagse live aboard naar de Socorro 

eilanden. Ik moest nog even aan het idee wennen, maar na een 

nachtje slapen stemde ik in. Gelukkig maar! 

We vertrokken 15 december - inmiddels bijna 4 weken geleden - naar San Diego. Het plan was om te 

starten met skiën in Colorado of California. Na twee dagen werd het ons duidelijk dat de 

weersvooruitzichten dramatisch waren. Er zouden drie ‘thunder storms’ over de VS trekken de 

komende week. Door de heftige sneeuwval en het grote lawinegevaar waren alle liften. Zelfs in Las 

Vegas sneeuwde het. Meteen onze biezen gepakt en met trolley, taxi en bus de grens overgestoken 

naar het schiereiland Baja California in Mexico.  Weliswaar in een razend tempo, omdat Tijuana niet 

de veiligste stad is momenteel. Er zijn drugsoorlogen tussen bendes. Sinds september al 850 mensen 

vermoord. Geen stad om als toerist rond te hangen. Bovendien stonden ons wat zuidelijker op het 

schiereiland leuke avonturen te wachten …. zie foto’s. 

 



Met een luxe bus zijn we afgezakt naar het zuiden. Een welkom uitstapje was een lift van twee dagen 

van een Italiaans stel. Met hen zijn we van de hoofdweg afgegaan en dwars door de ruige woestijn 

gereden. Ze waren gelovig en geïnteresseerd in de door de Jezuïeten gebouwde 200 jaar oude 

kerken.  Bij Loreto en La Paz hebben we vervolgens mooie duiken gemaakt in de Zee van Cortez. Wel 

heel spijtig dat je in La Paz voor 1 euro deze souvenirs kunt kopen… 

Nog verder naar het zuiden in Todos Santos mochten we op het strand helpen bij het vrijlaten van de 

pasgeboren schildpadjes. Een prachtig initiatief van drie vrijwilligers. Dat was weer een donatie 

waard. We gaan morgen nog een keertje terug, om te kijken hoe we ze verder kunnen helpen. 

 

Oud en nieuw gevierd in Hotel California – jawel, het hotel waar de Eagles hun beroemde song naar 

hebben genoemd. Ons eindstation van het eerste deel van de reis was Cabo San Lucas, de kaap van 

het schiereiland. Het Monaco van Mexico. Daar zijn we aan boord gegaan van de Sea Escape.  

 



We hebben nu nog tien dagen te gaan voordat het vliegtuig ons weer terugbrengt naar het koude 

kikkerlandje. We reizen weer stapje voor stapje over land terug naar San Diego. Op ons programma 

staat nog: een aantal duiken in La Paz waar hopelijk de hamerhaaien, zeeleeuwen, walvishaaien en 

een aantal wrakken op ons liggen te wachten. Ook willen we de grijze walvissen bewonderen in de 

baaien aan de Westkust. We beloven dat we vanaf eind januari ons steentje weer zullen bijdragen 

aan onze economie, om de recessie een extra boost te geven.  

Tot gauw! 

Ben & Klaudie 


