BELDERT
OM DE HOEK DE
ZOELEN

Tekst en foto’s: Janny Bosman

Mijn geluk kan niet meer op.
Een snoek!

VAN
STEKELBAARS
TOT COCKPIT

De felgekleurde mannetjes van de driedoornige
stekelbaars in paaikleed zijn mijn geplande
onderwerpen. De zoetwaterduiklocatie is hierdoor
bepaald, we gaan naar De Beldert.
Maar ik krijg nog meer voor de camera.
Geen verkeerde keuze, deze duikstek.

Wat zijn het toch gezellige visjes!
De driedoornige stekelbaars.

Het bekendste duikobject van De Beldert:
de cockpit van een Boeing 707.
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T

och wel het bekendste duikobject
in De Beldert is de vliegtuigcockpit.
De neus van een Boeing 747 ligt
rond de 10 meter diepte. We zetten
koers naar de cockpit en voordat
we goed en wel onderweg zijn, komen we
een snoekbaars tegen. Met een lengte van 80
centimeter een ware knaap. Die gaan we niet
voorbij zwemmen! Hier nemen we even de
tijd voor. De snoekbaars vindt het prima en
werkt goed mee aan de fotoshoot. Ik bekijk
de roofvis aandachtig en hij stoort zich totaal
niet aan mij. Duidelijk is dat de snoekbaars
tot de top van de voedselketen behoort, wat
een kracht straalt hij uit. We vervolgen het
lijnentraject en passeren een anker en een
kotter. Maar ons doel is nu in zicht. Het blijft
een vreemde gewaarwording wanneer je de
cockpit onder water ziet. Allerlei gedachten
schieten door mijn hoofd en ik besluit

Tussen de takken hangt een snoek,
mijn geluk kan niet meer op!

even in de cockpit te kijken wat er zoal is
achtergebleven. Weinig, of beter gezegd,
niets dus. Via de opengesneden achterkant
is het bankje voor de stewardess nog
waarneembaar. Genoeg hiervan, we checken
uit en nemen nu de ondiepe koers terug. Er
hangen meerdere boomtakken onder water
waar gordijnen van algen in hangen. Met het

zonlicht een prachtig fotomomentje. Tussen
de takken hangt een snoek, mijn geluk kan
niet meer op! Bij de instapsteiger vinden we
eindelijk waar we naar op zoek waren, jawel,
driedoornige stekelbaarsjes! En warempel,
enkele mannetjes hebben paaikleuren. Het
blauwe oog en de rode onderkant maken dit
kleine manneke een tropische verschijning
in het Nederlandse water van rond de 14
graden. Het kost moeite om de stekelbaarsjes
zo dicht te benaderen voor de foto’s maar
hun aanwezigheid zorgt voor veel plezier.
Wat een gezellige visjes zijn dit toch. Druk
zwemmend in schooltjes en de felgekleurde
mannetjes proberen solo indruk te maken op
de vrouwtjes.

Ware knaap: 80 centimeter
aan snoekbaars.

PLEZIER
We besluiten onze flessen weer te gaan
vullen en met een ander objectief duiken

Het blijft een vreemde gewaarwording,
een cockpit onder water.

we onder, terug naar de stekelbaarsjes.
Direct bij de instapplaats is een mannetje
een nestje aan het bouwen in de kleiwand.
Hij komt met zijn bekje vol graafvuil uit
het nestje en spuugt het uit. Mijn camera
klikt erop los. Na enkele herhalingen
van zijn graafwerkzaamheden, schiet ik
spontaan in de lach. Hij is zo druk bezig
dat ik voor hem even niet besta. ‘Eerst
werken en daarna ga ik weleens kijken
wat die glazen bol voor mijn nestje moet’.
Geweldig! Ik zoek verder tussen het riet
en zie een piepklein snoekje. Dit formaat
heb ik nog niet eerder gezien, zo klein.
En omdat deze ook nog eens te ver in
het riet schuilt is het een onmogelijk
fotomodel op dit moment. Opslaan in het
brein want dat is eigenlijk het allerleukste
van de duiksport, genieten van dit soort
onderwatermomenten!

Opgepast, graafwerkzaamheden! Het
mannetje in paaikleed bouwt een nestje.

DUIKLOCATIE
DE BELDERT

Prachtig fotomomentje: boomtakken
met gordijnen van algen.
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Eenvoudig het water in en uit
dankzij de duiksteiger.

Is een zandafgraving in Zoelen, vlak bij
Tiel. Via een steiger kun je eenvoudig het
water in en uit. Op het buitenterrein zijn
banken en tafels onder een partytent
opgesteld, er is een toilet-unit aanwezig
en er is een complete duikwinkel met
vulstation. Het zicht is doorgaans goed
en de duiklocatie is uitstekend voor
beginnende en gevorderde duikers
vanwege de vele afgezonken objecten
en maximale diepte van 25 meter.
TOEGANG: € 2,50 p.p.
ADRES: Duik- en kanocentrum
De Beldert, Zoelense Zandweg 1
in Zoelen.
WEBSITE: www.beldert.nl
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