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SAMEN
STERKER
Als eenling loop je veel gevaar. In groepsverband
ben je al beter beschermd. In de natuur zien we
veel schoolvorming, zeker bij de juveniele vissen.
Tijdens duiken in het najaar valt het me telkens
weer op. Wolken met eerstejaars visjes. Maar is het
gevaar dan geweken?

Enkele jonge brasems sluiten
zich aan in de school baarsjes.
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I

k waan mij in tropisch water met een
enorme school visjes. Het maakt me even
niet uit of het nu sardientjes, soldaatvisjes,
of jacks zijn. Het gaat om de schichtige
beweging van de school, die als een bal
heen en weer schiet. Het matige zicht en
de watertemperatuur van twaalf graden
doen me ontwaken. Maar de school met
zijn typische snelle reacties blijft. Een
fuut scheert door het water en doorklieft
de bal met jonge baarsjes. Snel wordt
de school weer gevormd. Een geweldig
schouwspel in het ondiepe water van de
Haarlemmermeerse Bosplas. Je ziet een
patroon dat de baarsjes bescherming
zoeken tussen het riet, maar er telkens
weer uitkomen op zoek naar voedsel
tussen de stenen die bedekt zijn met
quaggamosselen. De fuut zwemt weer aan
de oppervlakte en kijkt af en toe onder
water of de school vis nog in de buurt is.
Grappig om dit zo gade te slaan als duiker.
Verderop hangt een snoek bij het riet en ook
hier is een school baarsjes te vinden. In mijn
beleving kan de snoek toch heel simpel de
school inschieten en een hap vis grijpen.
Vreemd dat dit zelden gebeurt, althans,
niet voor mijn camera. Alsof de baarsjes
precies weten; nu kan het wel. Ik vind het
nogal wat om met die grote rover te sollen
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«Een trage sluitertijd
brengt snelheid in het
beeld en een groot deel
van de visjes zal hierdoor
herkenbaar zijn»
baarsjes. Uiteindelijk zal het merendeel
van de juveniele visjes ten prooi vallen
aan roofvissen, futen en aalscholvers.
De gelukkigen onder hen volgroeien tot
paairijpe exemplaren.
PLAN EN UITVOERING
Het lijkt zo eenvoudig: ‘even’ een plaatje
schieten van die behoorlijk grote school
met visjes. Kan niet verkeerd gaan,
toch? Helaas. De zilveren gloed op de
schubben weerkaatst het flitslicht en je

hebt duidelijk delen van overbelichting
op je foto. De vis is hierdoor zelfs moeilijk
te determineren. Dat moet anders.
Verder verwijderd en egaler belichten
is ook geen optie, het lijkt wel een koek
van vis waarbij maar een enkeling als
soort herkenbaar is. Ik bekijk thuis mijn
beelden en maak daarna een plan. In een
vervolgduik monteer ik een zoomlens
12/40mm en stel mijn flitsers af op een
matige belichting met een breed bereik.
De school visjes zal wegzwemmen
wanneer ik ze dicht probeer te benaderen.
Met die zwemsnelheid van de visjes zal ik
ze met de cameraset moeten volgen zoals
bij een actiefoto. Een trage sluitertijd
brengt snelheid in het beeld en een groot
deel van de visjes zal hierdoor herkenbaar
zijn met de typische streeppatronen.
Het plan is er, maar de uitvoering is nog
steeds een hele klus. Tijdens mijn duik
gaat het regenen en de lichtinval in het
water verandert hierdoor sterk. Het is
dus nogal wat spelen en uitproberen met
belichting en diafragma. Maar het doel
heeft resultaat, het ziet er al veel beter
uit. Het jonge grut heeft mij behoorlijk
beziggehouden. De fuut heb ik deze
duik niet meer gezien, die heeft zich
waarschijnlijk helemaal volgevreten.

Middelgrote baarzen hebben het
zware eerste jaar overleefd.

De snoek is nu nog even passief,
maar pas maar op...

Visjes? Waar zijn jullie?
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als klein visje. Wanneer ik zo’n grote school
tegenkom, zijn het altijd baarsjes. In de
school zwemmen wel vaak jonge brasem en
jonge voorns mee van hetzelfde formaat.
Ook zij wanen zich veiliger in een grote
groep. Maar het overgrote deel bestaat uit
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Een perfecte hoekduik.
Als de kust veilig is,
zwemt de school kris
kras door elkaar.

Dezelfde vriendelijke
uitstraling als een karper.

Baarseieren in
het voorjaar.
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