
Het is eigenlijk zomaar een duikje bij
Dreischor, bij de reefballs. Het was
bewolkt en waaide behoorlijk, negen
uur ’s ochtends en er was nog plek om te
parkeren. Niet toen de buddy wat later
kwam. Het was toen al zoeken naar een
parkeerplaats. Op zomerse zondag raakt
het er snel aardig vol!

TEKST EN FOTO’S MARION HAARSMA
ONDERWATERFILM.NL

Er zouden, zo was gezegd, kleine slakjes

zitten op het wier. Dus - na het raadple-

gen van de handige slakkengids - op

zoek naar de slanke rolsprietslak. Bij het op-

klimmen van de trap kijken de jonge koeien

is voorbij. In het voorjaar zijn de mannetjes in

de oesters, waar ze de eieren bewaken!

Nieuwsgierig kijken ze dan naar buiten. En

het komt voor dat zelfs een vrij klein man-

netje zijn bek open doet om dan de duiker te

bedreigen. Wel brutaal. 

Overal zijn kleine Elysia viridis te zien, de

groene wierslakjes. Te klein, er zijn in het ar-

chief al veel betere opnames van.

NIET SPANNEND  Het wordt (nat pak!) wat

koud. En echt spannend is het niet. Beetje bo-

(de pinken?) toe. De nieuwe steiger is erg

mooi, maar toch maar langs de zijkant erin.

Daar zitten misschien de slakjes? 

MACROLENS  Het zicht valt niet mee. Maar

met de macrolens op het toestel heeft daar

normaal gesproken niet zo’n last van. De dei-

ning maakt het echter toch onmogelijk om

scherp te stellen. Dus even naar het rifje om

het wat dieper te proberen. 

Tussen de wieren zitten de aasgarnaaltjes.

De grondeltjes schieten weg, want de paartijd

Zomaar Dreischor
bij de reefballs 

Onderwatersport is van en voor de
Nederlandse onderwatersporter/
duiker. Vandaar ook dat in iedere
uitgave aandacht aan de 
Nederlandse duikstekken wordt
besteed onder het motto: hotspots
in Nederland. Clubs, maar ook 
individuele duikers kunnen hun
duikplaats in woord en beeld 
presenteren. Reacties graag naar: 
redactie@onderwatersport.org
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Aasgarnaal

Slanke rolsprietslak



Onderwaterlandschap

Botervisje

Steurgarnaal

Zwarte grondel in dreighouding

ring (vervelend) zelfs. De buddy zoekt nog wel

fanatiek in de roodwieren, maar toch… En dan

opeens is er dat kwalletje. Een kruiskwal, me-

teen gezien. Jarenlang al naar gezocht en nu zo-

maar hier zwemmend. Zo groot als de vroegere

rijksdaalder, niet erg groot dus. In het door-

zichtige kwallenlichaam is een kruis te zien.

Dat zijn de voortplantingsorganen.

Het vlug bewegende diertje is haast niet te vol-

gen. Maar toch: na heel veel foto’s gemaakt te

hebben, met verschillende sluitertijden en met

en ook zonder flitser, gaat het ineens liggen op

een oester. Moe? In ieder geval een mooi mo-

ment om afscheid te nemen. Het is een zeer

zeldzame kwal, die alleen in warme zomers in

Nederland te zien is. Hij kan steken, maar of hij

ook echt gevaarlijk is?? 

SUPERDUIK  Terugzwemmen via de reefballs.

Sommigen zitten in het rif en zijn door de be-

groeiing bijna een geworden met de dijk. In de

winter zitten hier vaak donderpadden, soms

met eieren, nu is er geen donderpad te zien.

Toch even kijken en op een grote reefball zit een

klein grondeltje, de ruthenspar, helemaal in

paaikleed. Er waren er twee, maar om die sa-

men, met de macrolens, op de foto te krijgen is

niet mogelijk.

Terug op het ondiepe gedeelte de steurgarna-

len. Ze zitten verstopt in de begroeiing en den-

ken dat ze onzichtbaar zijn. Zo blijven ze soms

poseren voor de kamera. Ondanks het slechte

weer en het slechte zicht toch een superduik. Ja,

er moet wat gepoetst worden aan de foto’s,

maar wie daarom maalt…

Weer thuis, bij het nabewerken van de foto’s is

te zien dat er op de een rand van het kwalletje

groene bolletjes zitten, die oplichten in het flits-

licht. En ineens is daar het lampje. De Latijnse

naam: Gonionemes vertens, de groene kwal!
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Kruiskwal

Oorkwal

Penseelkrab bij eieren

Elysia viridis, groene wierslak

Ruuthersparrs grondel


