OM DE HOEK

ZOET WATER
MEERVAL

Tekst en foto’s: Janny Bosman

MEERVAL
NU OF NOOIT
Jarenlang volg ik meervallen. Gelukkig blijft
de natuur onvoorspelbaar, maar de vele
duikuren worden beloond. Van al die geweldige
ontmoetingen heb ik één korte periode als heel
bijzonder gelogd, die met de eieren.

Stop! Niet verder dan hier.
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Slechts twee dagen is het mogelijk om de
meerval met duizenden eieren vast te leggen.
Geluk en goede timing heb je dus wel nodig!
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at een goede keuze om
hier vandaag te duiken.
Eigenlijk wilde ik naar de
Oosterschelde, maar Bruno acht de
kans groot dat in de zoetwaterplas bij
Hoofddorp de meervallen met deze
hoge watertemperaturen van 18 tot 20
graden paaien. Ik hoor hem nog zeggen:
«Misschien gaan we voor niets, maar
wanneer we nu niet gaan, is de kans voor
ons dit jaar voorbij. Nu of nooit.» Voor
vertrek verander ik nog van objectief. In
het geval we de meervallen vinden, kan
ik de grote vissen beter vastleggen met
mijn fisheye. Het grote voordeel is dat je
met een 8mm ook meer omgeving kunt
meenemen, wat de foto vaak interessanter
maakt. Aangekomen op de duikstek valt
de drukte mee. Het zicht is redelijk maar
er zweeft veel ‘stof’ in het water. Weer zo’n
voordeel met dit objectief, de stofdeeltjes
zijn bij het gebruik van de fisheye minder
goed zichtbaar en de lichtinlaat is groot,
waardoor alles op beeld net weer iets
‘beter-zicht’ lijkt dan het werkelijk is. Je zal
de vis of het onderwerp wel dicht moeten
benaderen, anders is het een stipje in het
beeld. Elk voordeel heeft zijn nadeel, dat
heeft de legendarische Johan Cruijff toch
maar goed verwoord. Het geluk is deze
duik met ons, we vinden inderdaad een
meerval. Het is de grootste die in deze
plas rondzwemt en we herkennen hem
als ‘Bolle’. Deze Europese meerval heeft
een lengte van 150 centimeter. Al jaren
ontmoeten we dit mannetje en wanneer
de gelegenheid zich voordoet, meet Bruno
zijn lengte met een koord. Wat blijkt, al
de jaren dat wij hem meten blijft hij 150
centimeter. Of een meerval in een gesloten
zandafgraving na verloop van tijd niet
meer verder groeit, weet ik niet, maar het
lijkt na al die metingen in dit geval zo
te zijn. Vandaag ligt hij in de oeverzone
tussen de waterplanten en cirkelt dan
weer boven zijn nest. De paai hebben
we gisteren blijkbaar gemist want dit
verse nest is bezaaid met kleverige eitjes.
Het zijn er duizenden en het mannetje
bewaakt ze fanatiek. De zwartbekgrondels
en de baarsjes vreten de eitjes graag en het
is een hele klus om het relatief grote nest
van ruwweg 2x2 meter te beschermen.
Wij als duikers maken het hem ook niet
makkelijker, want wanneer je de eieren
iets te dicht nadert, komt hij dreigend
op je af. Ik benader de rustende meerval

langzaam met de bedoeling hem én de
eieren in beeld te brengen. Dit zijn van
die spannende momenten waarbij de
adrenaline door mijn lijf giert. Het is me
tot nu toe maar één keer gelukt om dit
moment vast te leggen. De komende dagen
blijft het mannetje zijn nest bewaken
en dan zijn er voldoende momenten
om te fotograferen. Maar de duizenden
eitjes zijn slechts twee dagen te zien. De
waterplanten in het nest worden door de
meerval tijdens het rondzwemmen en
rusten geplet, waardoor de eitjes onder
en tussen het groen verscholen raken.
En dan de vraatzucht van de grondels
en baarsjes nog. Na een korte periode
van enkele dagen komen de eitjes uit.
Slechts enkele van de jonge meervallen
groeien op en blijven in leven. De rest
gaat grotendeels als prooi ten onder. Die
enkele geluksvogel kan uitgroeien tot
een van de grootste zoetwatervissen in
Nederland als Europese meerval, Silurus
glanis. De grootste meerval die ik heb
waargenomen in Nederland is Big Mama
uit de Kempervennen. Wat een machtig

«Het is me tot nu
toe maar één keer
gelukt om dit moment
vast te leggen»

groot vrouwtje met haar 250 centimeter!
Prachtig en indrukwekkend. Maar terug
naar nu. De meerval ligt nog steeds op zijn
plek. De adrenaline heeft een hoogtepunt
bereikt en ik schiet mijn foto. Hebbes! De
mogelijkheid om de eitjes te fotograferen
is bijzonder kort en spannend. Na al die
jaren heb ik nu eindelijk een tweede foto
van dit bijzondere moment te pakken.
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NIET ALTIJD GELUK

Bolle heeft het er maar druk mee
om zijn nest te beschermen tegen
baarzen, grondels én duikers.

«Het onweerde
verschrikkelijk maar
onze lucht was op:
we moesten echt het
water uit!»
Dat het geluk mij niet altijd omhelst
tijdens het duiken moet ik toch ook maar
eens vertellen. Enkele dagen voor de
beschreven duik met de meerval gaan
we op zoek naar paaiende meervallen in
dezelfde plas. Het weer is goed maar de
lucht betrekt wat voordat we te water
gaan. We duiken ruim anderhalf uur in
de oeverzone zonder een glimp op te
vangen van een meerval. Ook het andere
onderwaterleven laat zich maar matig
zien. Dan schieten er flitsen door de lucht.
Onweer is losgebarsten en het blijkt dat
het noodweer blijft hangen boven de plas.
Zo gaan we er niet uit en via handsignalen
besluiten we de duik te rekken op twee
meter diepte en niet boven te komen. Zou
je toch zeggen dat het na een half uur wel
minder wordt, nou, nu niet dus. Het gaat
maar door en dan komt de manometer
toch op een punt dat de naald krom wil
gaan staan; de flessen zijn leeg. We zijn wel
zo slim om in de nabijheid van de geplande
uitstap onder water te zwemmen. We
leggen onze duikset met lege BCD én
vinnen op de bodem en op het teken
1,2,3 doen we de ademautomaat uit en
verlaten snel het water om een veilige
plek te zoeken. Het duurt zeker nog
twintig minuten voordat de bliksem over
is. Hierna halen we de setjes op met als
eindresultaat ‘bar’ weinig lucht in de fles
en voor mijn doen nagenoeg geen foto’s.
Later blijkt dat de meerval zijn nest heeft
gemaakt op de plek waar wij aan het einde
van onze duik hebben rondgehangen…

Dit is het moment!
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