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Tekst en foto’s: Janny Bosman

Stalkende steuren

Een duikdag naar La Gombe in België geeft een
vakantiesfeertje. Het heeft iets spannends. Veel duikers
hebben de steengroeve bezocht en nog meer hebben
de duikstek op de bucketlist staan. Janny Bosman neemt
ons mee naar de Ardennen voor een gezellig dagje uit en
vertelt over de ‘opdringerige’ bewoners van de groeve.
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O

nze duikvereniging Aqua Delfia
organiseert een duikdagje naar
La Gombe. Ik ben er al twee keer
geweest, maar mijn aanmelding wordt per
ommegaande ingeleverd. Deze duikstek
heeft iets magisch. In de volgelopen
steengroeve is volop vis uitgezet en er zijn
oefenplatforms en duikobjecten zoals
een vliegtuig. Dat veel duikers buiten de
vereniging uit België, Frankrijk, Duitsland
en Nederland hier ook weleens een duikje
willen nemen, verbaast mij niet. Deze
zonnige dag in april is qua weer wel erg
goed. Het zonnetje laat zich regelmatig
zien en tussen de twee duiken door is het
altijd heerlijk om even op te warmen aan
de buitentafels op het terrein. Om 10.00
uur gaat het toegangshek open. Ik kijk
vanuit het restaurant boven op de duikstek
met zijn steile wanden, wetende dat onder
water de steuren zwemmen. Ik kan niet
wachten, dit wordt geweldig! We kleden
ons om op het parkeerterrein en lopen
naar de toegang van de plas. Het te water
gaan vanaf het platform is eenvoudig via
een commandosprong of via een van de

Ik kijk vanuit het restaurant boven op
de duikstek met zijn steile wanden.

duiktrappen. Het water is zeven graden en
redelijk helder. We zwemmen direct naar
de stenen trap, de uitgehouwen traptreden
die voorheen toegang gaven naar de diepe
put. De kans op ontmoetingen met steuren
en karpers is hier het grootst. Ver is het
niet, het is meer afdalen naar negen meter,
en dan schuin naar de linkerkant van het
drijfplatform zwemmen. En dan zien we
de steuren, een van de redenen waarvoor
we hier weer duiken. Bij deze stenen trap
komen alle duikers wel even langs om de
vissen te bekijken. Er zwemt snoek, voorn,
karper, steur en wanneer je ook wat meer
op de kleintjes let, zie je zwartbekgrondel
en pos. Dat het zicht ter plaatse veel minder
is dan in de rest van de plas, mag duidelijk
zijn, maar ik neem alle tijd om foto’s te
maken en goed op te letten dat er geen
andere duikers storend in beeld komen.
Ook de trapleuning en de vele gidslijnen
probeer ik uit beeld te houden.
OVERDREVEN
Steuren zijn grote vissen en met de kennis
van mijn vorige bezoeken dat ze erg dichtbij

komen, heb ik vandaag mijn fisheye 8 mm
objectief gemonteerd. En dat is maar goed
ook, want enkele zwemmen tegen mijn
domepoort aan. Wanneer je vissen dichtbij
kunt benaderen, is dat fantastisch, maar
dit is wel erg overdreven. Nu is het opletten
dat de hele vis compleet in beeld komt.
Het is ook altijd wat. Wanneer je de vissen
goed bekijkt, zie je dat er twee soorten
steuren rond zwemmen: de Atlantische
en de Russische. De karpers zijn ook in
grote aantallen aanwezig; de schub-, de
spiegel- en de kooikarper. De voorn herken
ik als de blankvoorn en er zitten gave grote
exemplaren tussen. De karpers zien er
minder goed uit. De karpers zijn ook niet
schuw en ik geniet van al die vissen om mij
heen. Keer op keer zwemmen de steuren en
de karpers langs of naar mij toe, waardoor
ik ingespeeld ben op het maken van de foto.
Er is meer dan voldoende gelegenheid om
verschillende instellingen van de camera te
proberen. Ze blijven me maar stalken! Dit
is eens een keer de omgekeerde wereld. Een
echt feestje onder water - en verder dan de
stenen trap kom ik dan ook niet…

Wanneer je vissen
dichtbij kunt benaderen,
is dat fantastisch. Maar
dit is wel erg overdreven.

Nog meer stalkers: de karpers dringen
voor een plekje voor mijn camera.
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DUIKEN LA GOMBE
Voorzieningen: drijvend platform op het
water waarop de gehele duik een
veiligheidsduiker aanwezig is. Het restaurant
met op het buitenterrein banken en tafels,
toiletten, kleedruimte, douche,
vulmogelijkheid en een parkeerterrein
maken het compleet.
Duiken: indien je in een groep duikt, dien je
de ochtendduik aan te melden bij C.L.A.S.
Voor elke groep moet een erkende
duikinstructeur de veiligheidspersoon zijn
voor zijn groep. La Gombe ligt in Esneux, het
Franstalige deel van België en zowel de
inschrijfformulieren als de briefing is
Franstalig. De middagduik is openbaar (€ 5)
en dan is het ook veel drukker onder water.
Kosten: twee duiken € 10.
Adres: C.L.A.S. Chera de La Gombe, 4130
Esneux, België. www.clas.be

Daar is ie weer. De steur blijft
maar op me af zwemmen.
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Foto: Janny Bosman

De blankvoorn blijft liever
op gepaste afstand..

Foto: Janny Bosman

Ik kom niet verder dan de stenen trap:
er zit hier zo veel vis!.

Safari Diving Lanzarote
www.safaridiving.com
DUIKEN.NL
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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

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

