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In de volksmond wordt deze vis ‘voorn’ genoemd. Maar dan wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen de blankvoorn en de ruisvoorn. Het is ook lastig om 
de verschillen snel te onderscheiden, zeker tijdens een duik. De kleurpatronen 
misleiden ons, zoals zo vaak het geval is met vissen. Vaak worden de oranje vinnen 
als kenmerk voor de ruisvoorn gehanteerd, ondanks dat de blankvoorn ook prachtig 
oranje gekleurde vinnen kan hebben. Probeer dan ook de positie van de rugvin te 
bepalen. Staat de voorkant van de rugvin gelijk met de voorkant van de buikvin, dan 
is het een blankvoorn. Bij de ruisvoorn staat de voorkant van de rugvin verder naar 
achteren ten opzichte van de buikvin. Hoe dan ook, beide voorntjes zijn prachtig 
en leven veelal in scholen. De ruisvoorn vind je doorgaans meer aan de oppervlakte 
en in het ondiepe deel van de plas bij het riet. Ruisvoorn en zijn andere benaming 
‘rietvoorn’ zijn dezelfde vissoort, om het nog wat ingewikkelder te maken.
NAAM: Scardinius erythrophthalmus PAAIPERIODE: april t/m juni VOEDSEL: insecten, 
zaden, waterplanten BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: april t/m augustus

13 RUISVOORN
ZOETIGHEID
DEEL 5OM DE HOEK

Zoetigheid 
Bij sportduiken in Nederland denk je allicht eerst aan 
de Oosterschelde, Grevelingen en bootduiken op de 
Noordzee. Ik kan niet ontkennen dat de duiken in het 
zoute water het meest fraai en compleet zijn. Maar ik 
ga jullie toch wat zoetigheid voorschotelen, want 
onbekend is niet per definitie onbemind. Dit keer deel 5.

Tekst en foto’s: Janny Bosman
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Klonten met kikkerdril drijven aan de rand van de 
waterplas. Je hoort de bruine kikkers brommen in 
de paaitijd. De voortplanting gaat er ruw aan toe. 
Het mannetje zit op het vrouwtje en houdt haar 
stevig vast door middel van speciale knobbels 
aan zijn voorpoten. Regelmatig zijn het meerdere 
mannetjes die een vrouwtje vastgrijpen en is het een 
wirwar van kikkers in het water. De kleurvariaties 
zijn ruimer dan alleen bruin, zoals de naam van 
deze amfibie aangeeft. Zo zijn ze onder andere ook 
grijsbruin, groenbruin, geelbruin en ga zo door. Je 
persluchtset kun je thuis laten, met je snorkel zijn ze 
doorgaans eenvoudig te benaderen. Let goed op dat 
je het kikkerdril niet aantast bij het te water gaan of 
bij het verlaten van de plek.
NAAM: Rana temporaria PAAIPERIODE: maart-april 
VOEDSEL: slakken, insecten BESTE TIJD OM TE 
SPOTTEN: maart t/m mei

14 BRUINE KIKKER



OM DE HOEK ZOETIGHEID
DEEL 5

Nog een leuk snorkelonderwerp is de gewone pad. 
Eerlijk gezegd leuker en eenvoudiger dan die van de 
bruine kikker. De gewone pad moet je eveneens rustig 
benaderen. Neem de tijd om hem te fotograferen, 
al is de kans van slagen bij hem groter dan bij de 
kikker. De gewone pad leeft op land en gaat voor 
de voortplanting naar plassen of poeltjes. Tijdens 
deze paddentrek komen er veel exemplaren om en 
vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om ze veilig ‘over 
te zetten’ waar mogelijk. Padden kwaken en tijdens 
de paaiperiode is het een gekwaak van jewelste. 
De eieren worden in strengen afgezet, deze lijken 
op kraalkettingen. De padden in hun paargreep, en 
ook hier veelal met kluwen mannetjes op een enkel 
vrouwtje, zetten de eierstrengen af in het ondiepe 
deel van de plas. Het liefst op waterplanten, maar 
afgebroken boomtakken die onder water hangen zijn 
ook ideaal. 
Naam: Bufo bufo Paaiperiode: februari-maart-april 
Voedsel: mieren, insecten Beste tijd om te spotten: 
februari t/m april

15 GEWONE PAD

SAFARI DIVING LANZAROTE -
 UW RESORT HET HELE JAAR DOOR. 

Alle duikers zijn welkom! Kant-, boot- en 
nachtduiken voor dezelfde prijs. Kantduiken 

direct voor de duikschool, bootduiken maximaal 
10 minuten varen. Accommodaties dicht bij de 
duikschool, allemaal met goede beoordelingen. 

Safari Diving Lanzarote
www.safaridiving.com

E-mail: duiken@safaridiving.com
Tel.: 06 – 55 521 634
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