
Egypte 2005: 

  

Misschien is dit wel de vakantie geweest waarin ik de passie voor het reizen 

heb gekregen. Ik was 14 jaar toen we met ons gezin (exclusief Wytse) naar 

Egypte op vakantie gingen. In de herfstvakantie van 2005. We hadden een 

strandvakantie geboekt in Hurghada. Hurghada dat eigenlijk alleen maar 

bestaat uit ressorts en toeristen heeft niet veel meer te bieden dan de zon en 

de zee. De rode zee is dan wel fantastisch! Jelmer en ik gingen voor het eerst 

de zee in met een snorkelinstallatie en wisten werkelijk niet wat we zagen. 

Echt te gek! De duizenden visjes met ieder hun eigen kleuren, de finding 

nemo’s om je heen. Dat wat boven het water ontbreekt qua natuur is onder 

water onbeschrijfelijk mooi. We zijn een dag gaan duiken. Eerst een heel eind 

varen met een relatief klein bootje op de steeds hoger wordende golven. Na 

een tijdje kwamen we bij het koraalrif aan waar we zouden gaan duiken. Een 

‘introductieduik’ want duiken is geen sport zonder gevaar. Er zit een 

behoorlijk verschil tussen een ‘introductieduik’ in Nederland of een 

‘introductieduik’ in Egypte. Zo ga je in Nederland pas na uitgebreide uitleg 

over je duikuitrusting en de veiligheid wat betreft duiken het zwembad in om 

vervolgens niet meer dan twee meter naar beneden te zakken. In Egypte 

doen ze niet moeilijk om meteen de eerste duik naar twaalf meter diepte te 

gaan. De tweede duik gingen we naar vijftien meter diepte. Toen het hoogte 

punt zich aandeed, ging de duikinstructeur er ook nog eens vandoor. Een 

dolfijn zwom namelijk vlak bij ons, waar de instructeur duidelijk meer 

belangstelling voor had dan voor Jelmer en mij. Wij vonden het allemaal ook 

wel prima. Alles ging goed en alles was zo ontzettend mooi onder water. Een 

aantal dagen later zijn we met een bus naar de hoofdstad van Egypte 

gereden. In konvooi en onder politiebegeleiding zeven uren lang door de 

woestijn voordat we in Cairo aankwamen (Cairo is met circa 17 miljoen 

inwoners de grootste stad van Afrika) . Eerst zijn we naar het Egyptisch 

museum geweest en daarna naar de piramides van Gizeh. Je verwacht dat 

deze midden in de woestijn staan maar in werkelijkheid maar zo’n 10 km 

buiten de hoofdstad. Ongelofelijk wat een bouwwerk. Dat dit ooit gebouwd is 

terwijl ze niet over de moderne middelen beschikten die onze tijd kent. Echt 

heel indrukwekkend om die piramides zo bij elkaar te zien staan. Het idee 

dat deze hier al zo lang staan is heel apart. Heel toeristisch is het rondom de 

piramides. Tientallen bussen per minuut die op en afrijden met toeristen 

(ook wij). Verder hebben we een lekker luie strandvakantie gehad en niet veel 

meer gedaan dan genieten van de zon, de zee en het strand.      

  

 


