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Tekst en foto’s: Janny Bosman

Mijn lievelingskwal, de zeepaddenstoel.
Bloemkoolkwal mag wat mij betreft ook,

KWALLENSOEP

H

JANNY‘S JUWEELTJES
Waar Janny Bosman de afgelopen maanden heeft gedoken?
Wij kijken denkbeeldig mee via de zoeker op haar 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 4.
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ier in het Veerse Meer stikt het
momenteel van de oorkwallen bij
duikstek Geersdijk. Naarmate ik
op een diepte van drie meter wat verder
uitzwem vanaf het dijkje, wordt de
geleimassa alleen maar dikker. Het zicht
is nu nagenoeg verdwenen en ik zie alleen
maar oorkwallen… en mijn buddy Bruno.
Ik benoem hem maar even om ‘voor-dehand-liggende’ opmerkingen (knipoog)
voor te blijven. Aan het einde van de duik
zien we nog een enorme massa oorkwallen
in de restanten van de fuik. Echt gigantisch.
In mijn logboek maak ik melding van een
bijzondere kwallenduik. Enkele dagen
later gaan we naar Dreischor om speciaal
nog een kwal te fotograferen en wel
mijn lievelingskwal, de zeepaddenstoel.
Bloemkoolkwal mag wat mij betreft ook,
maar de officiële benaming is Rhizostoma
pulmo. Prachtig, met dat blauw in de klok
en het witte rokje. In vergelijking met
voorgaande jaren vind ik het dit jaar maar
magertjes met de zeepaddenstoelen. We
hebben echt goed ons best moeten doen om
er enkele te vinden in het Grevelingenmeer.
Des te meer zijn we happy met deze
ontmoeting bij de steiger.
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ZEELT IN ZENMODUS

V

andaag gaan we een zoetwaterduik maken, ik verheug me er enorm op. Zoet
water heeft mij al veel gebracht in de duiksport. Tussen de waterplanten in
het ondiepe deel van de duikplassen, kom je van alles tegen. Maar met deze
ontmoeting van een zeelt ben ik heel blij. Zeelt is een schuwe vis en het vraagt
doorgaans veel geduld deze te benaderen en te fotograferen, als het al lukt. Maar al
die inspanningen blijven voor nu even achterwege. De zeelt blijft gewoon hangen
en lijkt zich niet aan mij te storen. Het is een prachtig exemplaar met de typische
rode iris in de ogen, zware staart en een geschatte afmeting van 35 centimeter. Ook
de geel/olijfgroene kleur maakt zeelt aantrekkelijk voor de foto. Bedankt vriend!
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Tussen de
waterplanten in het
ondiepe deel van
de duikplassen,
kom je van alles
tegen.

TERUG IN HET BOS

G

eruime tijd, ik schat een jaar of twee, is het zicht in de
Haarlemmermeerse Bosplas erg slecht zodat ik er vorig
jaar slechts één keer heb gedoken. Dat was in mei. En
dan te bedenken dat het een favoriete duikplas voor mij is! De
beheerder van de plas heeft recent een beluchtingssysteem
vervangen en dat schijnt te werken. Berichten op Facebook zijn
positief, dus ik ga hier in november maar weer eens een duikje
maken. Inderdaad is het zicht nu redelijk en het geeft een fijn
gevoel weer onder het restaurant Vork-en-Mes door te zwemmen.
Ik zie een jagende snoek tussen een school jonge baarsjes. We
zwemmen wat kleiblokken af en het zicht op tien meter is zelfs
nog beter, dat voelt goed. We besluiten terug te zwemmen langs
de rietkragen en spotten nog een wat grotere snoek. De bodem
is hier en daar bedekt met afgevallen boombladeren, wat deze
duik een echte herfstsfeer meegeeft. We gaan deze duikstek weer
vaker bezoeken, hopelijk zet de verbetering door.
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