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ZOET WATEROM DE HOEK

Zoetigheid 
Bij sportduiken in Nederland denk je allicht eerst aan 
de Oosterschelde, Grevelingen en bootduiken op de 
Noordzee. Ik kan niet ontkennen dat de duiken in het 
zoute water het meest fraai en compleet zijn. Maar ik 
ga jullie toch wat zoetigheid voorschotelen, want 
onbekend is niet per definitie onbemind. 
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Een vis die vrij algemeen in het zoete water in scholen leeft, is 
de brasem. En toch zien we ze nagenoeg alleen tijdens hun 
paaiperiode. Dat is het moment wanneer ze zich verzamelen bij de 

oeverzone en minder schuw zijn voor ons duikers. De mannetjes hebben 
in deze periode ‘paaipukkels’. Doorgaans zijn de mannetjes al enkele 
dagen bezig met het uitzoeken van een geschikt plekje, vaak tussen het 
riet, en dan is het vele malen strijd leveren om de rivalen te verjagen. 
Eenmaal een geschikt paaiplekje gevonden, is het afwachten op een 
bronskleurig vrouwtje. Na het afzetten van de eitjes op bijvoorbeeld 
rietstengels, is er geen verdere broedzorg bij de brasem.
NAAM: Abramis brama PAAIPERIODE: mei
VOEDSEL: bodemdiertjes die ze filteren uit de zand/modderbodem 
BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: paaiperiode mei (15-18 graden)

Ze zijn prachtig, nietwaar? Waterlelies in 
bloei op het water. Maar wij gaan ze nu ook 
eens bekijken ín het water. Met een fisheye 

objectief kunnen we veel lichtinval toevoegen en 
zelfs half-halfopnames maken. Het zicht werkt 
niet altijd mee en vanwege het ondiepe water zijn 
er al snel ‘stofwolken’, dus het is goed trimmen en 
oppassen geblazen. Snorkelen is in zo’n situatie de 
beste optie. Je flitsers kun je ook beter uitzetten of 
demonteren, want met natuurlijk licht fotograferen 
valt het vele zweefvuil veel minder op. Veel zonlicht 
en weinig wind zijn extra pluspunten.
BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: mei tot september

2 WATERLELIES

1 BRASEM



OM DE HOEK ZOET WATER

Een van de eerste zoetwatervissen die je tegen zult komen, is waarschijnlijk 
de baars. Deze roofvis zie je in bijna elk watertype, van slootje tot diepe 
zand- of grindafgraving. Een fotogenieke vis vanwege de tekening en 

gelige kleur met rode vinnen.  Kleine baarsjes zwemmen in scholen. De grote 
exemplaren zwemmen doorgaans solitair. Tijdens nachtduiken liggen de grote 
exemplaren nog weleens op de bodem te rusten en zijn dan goed te benaderen. 
De eieren hangen als linten aan takken of obstakels onder water, het lijkt wel 
vitrage en ook wel een beetje op toiletpapier. 
NAAM: Perca fluviatilis PAAIPERIODE: maart-april-mei
VOEDSEL: vis (ook soortgenoten), jonge baarsjes eten insecten
BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: het hele jaar door, eieren in april (8-10 graden)

3 BAARS

Kom en bezoek Safari Diving Lanzarote. 
Direct aan het strand gelegen - voor schitterende 
duiken in het levendige vakantieoord van Puerto 

del Carmen. Geschikt voor het hele gezin. 
Kant,- boot,- en nachtduiken dezelfde prijs!
Voor meer informatie kunt u e-mailen naar:

duiken@safaridiving.com

Safari Diving Lanzarote
www.safaridiving.com

Email: duiken@safaridiving.com
Tel.: 06 – 55 521 634
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