
Waar Janny Bosman de afgelopen 
maanden heeft gedoken? Wij kijken 
denkbeeldig mee via de zoeker op het 
onderwaterhuis, wat er zoal in beeld 
kwam. Met soms herkenbare beelden, 
maar er zitten ook zeker juweeltjes 
tussen. Alles oké? . . . duiken maar. 
Deze maand deel 3.

DOOR DE ZOEKER 
VAN JANNY
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De wintertijd is zojuist ingegaan. 
Om zes uur is het al donker met als 
voordeel dat een nachtduik redelijk 

vroeg kan starten. We zijn onderweg naar 
de Toolenburgerplas en willen jonge 
snoekjes spotten. De fraai getekende 
snoekjes komen tegen de schemering 
tevoorschijn op zoek naar een prooi. 
De waterplanten zijn al voor een groot 
deel verschrompeld, maar we zullen toch 
moeten zoeken in dit gebied, voor wat er 
van over is, omdat jonge snoekjes zich hier 
verschuilen. Al snel vangt mijn lichtbundel 
een snoekje en deze blijft hangen, het 
fotograferen kan beginnen. Hierna volgt de 
één na de ander en ik kan mijn geluk niet 
op. Dat blijkt wel… ik vind er zelfs een met 
een baarsje in zijn bek! Het snoekje heeft 
een prooi te pakken, maar hoe graag ik er 
een foto van wil maken, het lukt niet goed. 
Op het moment dat ik bijna in positie ben, 
schiet de snoek met zijn prooi weg. Oké, 
ik heb het gezien en wellicht een volgende 
keer meer succes voor de foto. 

Het jonge snoekje heeft een baars te pakken.

JONGE 
WINTERGASTEN
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OM DE HOEK ZEELAND
DOOR DE ZOEKER 

Of het nu in het 
Grevelingenmeer of de 
Oosterschelde is, de 

zeedonderpadden zijn er. Met name 
tijdens de nachtduiken maak je ook 
hier de grootste kans om ze te zien. 
Vind ik er eentje, dan is het eerste 
waarnaar ik kijk de huidflapjes bij 
de bek. Heeft de zeedonderpad 
deze typische huidflapjes, dan is 
het de groene zeedonderpad. Bij 
het ontbreken van de huidflapjes 
is het de gewone zeedonderpad. 
Beide soorten vertonen al vroeg, 
einde herfstperiode, hun mooie 
paaikleuren en de eieren worden in 
het begin van de winter al afgezet. 
Duiken staat dan weliswaar op een 
laag pitje voor de meesten, maar 
de vers afgezette nestjes met eieren 
zijn zeker de moeite waard voor een 
koud duikje.

Wat nachtduiken betreft, hebben 
we de smaak te pakken. 
Dus we gaan maar even 

door. Vanavond zijn we bij de Bergse 
Diepsluis en zodra we de zandhelling 
richting het platform afgaan, zien we 
sepiola’s (Sepiola atlantica). Grappig 
wanneer je laag over de bodem met 
je duiklamp schijnt en de oogjes ziet 
oplichten vanuit het zand. We maken 
‘geen meters’ deze duik, rondom de 
helling zijn er namelijk voldoende 
sepiola’s die ons bezig houden. 
Wanneer ze uit de zandbodem komen, 
valt met name de grootte van hun 
ogen op ten opzichte van het totale 
dwerginktvisje. En dan het kleine maar 
bolle lijfje met de mooie kleurpatronen, 
in één woord prachtig.

BETOVERENDE 
OGEN  

DONDERS, 
WAT MOOI!

Wacht niet langer, neem contact op met Buddy Dive Resort!
www.buddydive.com | reservations@buddydive.com 

Boat Dive Mania
Ervaar het gemak van bootduiken bij Buddy Dive Resort.
Boek nu onze Boat Dive Mania special voor
augustus en krijg 6 bootduiken GRATIS!
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