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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. Dit keer deel 6.

OM DE HOEK ZOETIGHEID
DEEL 6 Tekst en foto’s: Janny Bosman
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Ze zitten er vaak wél, alleen zal de duik uitwijzen of je ze gaat zien. Driedoornige 
stekelbaarsjes zwemmen in scholen, het liefst in het ondiepe gedeelte van de 
plas en vaak tussen de kantbegroeiing. We hebben er niet altijd oog voor om ze te 
spotten, mede vanwege de geringe afmeting van het visje. Acht centimeter is niet 
groot, maar de schoolvorming trekt de aandacht. Gaan we er écht voor en is het in 
de paaiperiode, dan zien we de mannetjes prachtig uitgedost. Met een blauwe iris 
en de onderzijde vanaf de kop schitterend rood gekleurd, zijn ze je aandacht dubbel 
en dwars waard. De vrouwtjes zijn grijs of beige gekleurd. Het mannetje maakt een 
nestje en bewaakt de eitjes. NAAM: Gasterosteus aculeatus PAAIPERIODE: april t/m 
mei VOEDSEL: vislarven BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: maart t/m juni

16 STEKELBAARS

Regelmatig benoem ik de ‘oeverzone’ in deze serie. 
De lichtinval, de waterplanten en de vissen zijn 
geliefde foto-objecten. Ik probeer verschillende 
camera-instellingen om het zonlicht sfeervol in 
beeld te brengen. Onder water kijkend naar het 
wolkendek, bomen, dieren, bruggen of gebouwen 
en dan maar fotograferen. Ik gebruik altijd mijn 
8 mm fisheye-lens. Het mooiste is om een object of 
vis op de voorgrond te hebben en dan de compositie 
te zoeken. Laat mij maar lekker wat rondscharrelen. 
Ik vind het geweldig!
BESTE TIJD: hele jaar door, maar wel met weinig 
wind en zonlicht. 
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OM DE HOEK ZOETIGHEID
DEEL 6

Met de grootste zoetwatervis in ons land heb ik 
een bijzondere band. In de winter houden ze een 
soort winterslaap in het diepe deel van de plassen 
waar de watertemperatuur tussen de 4 en 7 graden 
blijft. Warmt de plas in het voorjaar op, dan komen 
ze naar boven en gaan ze weer volop foerageren en 
uiteindelijk paaien. Met de jaren worden ze steeds 
vaker gespot door duikers. Het gaat goed met de 
Europese meerval. En wanneer je het idee hebt 
dat het fotograferen van deze grote vis je toch niet 
lukt, dan heb je de mogelijkheid om te duiken in de 
Kempervennen waar er verschillende zwemmen, 
waaronder de enorme Big Mama. 
NAAM: Silurus glanis PAAIPERIODE: zomermaanden 
bij minimum watertemperatuur van 18°C 
VOEDSEL: vis, watervogels 
BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: mei t/m september

18 MEERVAL


