rotsen vol kleurrijke
juweelanemoontjes.

Baai van Porthkerris.

Juweelanemoontjes in allerlei kleuren,
lipvissen, blenny’s en reusachtige spinkrabben;
allemaal ‘om de hoek’ in zuidwest Engeland.

In het domein van de John Dory

Kleurrijk Cornwall
Op een mooie zondagmorgen gingen we met
vier ‘Meiden’ in twee auto’s op weg naar Cornwall. De overtocht was geboekt en zo ook de
overnachting in Engeland. Op de ‘motorway’
rijden ging vlot en al snel konden we genieten
van het prachtige Engelse landschap. In een
klap werd het me duidelijk waarom de Engelsen altijd heimwee hebben: het is zo’n mooi
land! Maar de snelweg hield op en we kwamen op smalle tweebaanswegen die werden
onderbroken door rotondes. Naarmate we dichter bij onze bestemming in Cornwall kwamen
werden de wegen steeds smaller en smaller,
zodat zelfs het tegemoetkomende verkeer nog
nauwelijks kon passeren. Maar ineens waren
we bij de kust en keken we uit over de prachtige
baai van Porthkerris. We werden hartelijk verwelkomd door Jo en Mike, het echtpaar dat eigenaar is van de plaatselijke duikschool.

Cornwall
28
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Het plan was om te kamperen en we mochten
zelf een plek uitkiezen voor onze tentjes. Drie
tentjes opzetten werd moeilijk gemaakt door
stenen in de grond, onze grondpennen en haringen gingen niet zo makkelijk in de grond
als we hadden gewild. Maar het uitzicht was
adembenemend, daar konden we uren naar
kijken. In het dichtstbijzijnde dorp, St.Keverne,
zochten we wat te eten. Want reizen maakt
hongerig en we hadden ons enorm verheugd
op de beroemde ‘Fish and Chips’.
John Dory
De volgende dag waren we vroeg wakker, als
we überhaupt al geslapen hadden. Onze buurman was een enorme snurker… Dat kwam
goed uit want we moesten alles nog klaarmaken om te duiken. We zouden beginnen
met een kantduik. Het keienstrand was niet
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De rotsen voor het kiezelstrand van Porthkerris.

Cornwall praktisch
Cornwall is de streek in de uiterste zuidwestpunt van
Engeland, een graafschap en hertogdom met Land's End
als meest westelijke punt. Cornwall heeft een
oppervlakte van 3.563 vierkante kilometer en telt
513.528 inwoners. Het heeft een zeeklimaat met
relatief zachte winters. Het vriest zelden of nooit in
Cornwall en daardoor zie je er veel soorten subtropische
planten. Het is het enige stukje Engelse kust waar
palmbomen groeien. De kasteelruïne bij Tintagel wordt
door de ‘Cornish’ (de inwoners van Cornwall) beschouwd
als de plek waar koning Arthur is geboren. Porthkerris
Divers is een PADI en BSAC duikschool waar je
begeleide kant- en bootduiken kunt maken. De duikbasis
is ingericht op groepen en individuele duikers. Er zijn
appartementen en een camping bij de duikbasis.
BESTE REISTIJD: mei tot en met september. Je hebt
dan de hoogste temperatuur (in augustus gemiddeld
negentien graden) en de minste neerslag. Vanaf eind
april tot augustus heb je kans om ‘basking sharks’
(planktonetende reuzenhaaien) te zien.
REIS: Porthkerris ligt op 950 kilometer van Utrecht. Je
kunt met Stena Line van Hoek van Holland naar
Harwich, of de Kanaaltunnel nemen en via de A30 de
Engelse zuidkust volgen. Deze route is iets sneller. O ja,
ze rijden er links maar dat went snel. Een andere
mogelijkheid is te vliegen naar Newquay Cornwall
Airport.
VALUTA: Britse Pond. 1 Pond is 1,30 Euro.
VACCINATIES: Niet van toepassing.
ELEKTRICITEIT: 230 Volt net als bij ons. Je hebt wel een
verloopstekker nodig (driepolig).
MEER INFORMATIE: www.Porthkerris.com,
www.visitcornwall.com

gemakkelijk om op te lopen en helemaal bezweet en warm kwamen we bij het water aan.
We besloten om naar de rotsen te snorkelen
en onder water terug te komen. Het water
was een aangename zeventien graden, maar
hoewel het vanaf de kant glashelder leek viel
het zicht enorm tegen. Ik moest moeite doen
om mijn buddy niet kwijt te raken. Al gauw
vond ik een anemoon op het kelp. Ik weet dat
de wasroos (Anemonia viridis) altijd een symbiosekrabje heeft. Mijn buddy kwam bij me
kijken en ik wees op het krabje, dat heel veel
moeite deed om zich in of onder de anemoon
te verstoppen! Ik was net lekker aan het snuffelen tussen het kelp toen er ineens hard aan
mijn fles werd getrokken. Ik moest op de camera van mijn buddy naar een foto van een
zonnevis kijken! De zonnevis (Zeus faber) zat
net even boven mij! Ik was in alle staten, want
een foto van een John Dory (de Engelse naam)
was wel het doel van deze reis! Het was net
of hij op mij zat te wachten en de vis, met zijn
prachtige lange vinstralen, paste precies in mijn
zoekerbeeld. Ik heb heel snel een paar foto’s
gemaakt van de zijkant. Ik was bang voor overbelichting maar dat viel gelukkig mee, mede
door zijn prachtige kleuren. De ‘zon’ middenin
zijn lijf lijkt eigenlijk niet op de zon, het is een
donkere vlek met een lichte rand er omheen
en een duidelijk herkenningsteken.

Brutaal
De mensen van de duikschool vertelden dat de
zonnevis iedere zomer naar het ondiepe water
komt. Dan zijn er veel kleine visjes en is er genoeg te eten voor de best wel langzaam zwemmende vis. Ineens was hij verdwenen tussen
het kelpwier. Na even zoeken zijn we richting
het strand gezwommen. Overal om ons heen
zien we de lipvissen nieuwsgierig rondzwemmen. Er zijn veel soorten lipvissen, die van kleur
en geslacht kunnen veranderen. De meest opvallende was de koekoekslipvis. Als jong dier
en als vrouwtje zijn ze oranje met drie zwarte
vlekken op de rug. Maar ze kunnen ook mannetje worden en dan zijn ze veel kleurrijker met
mooie blauwe vlekken. Het zijn leuke en brutale
vissen. Eentje beet zelfs in mijn hoofd... Ze
zwemmen de hele duik om je heen maar dat
maakt ze nog niet makkelijk om te fotograferen,
zo beweeglijk als ze zijn. Buiten de kleurrijke
vissen waren er ook veel halfwas sepia’s op het
zand. Zolang ze niet in de paaikleur zijn is het
onmogelijk om het geslacht te bepalen. Het
kelpwier was natuurlijk ook prachtig om te zien
en wat ondieper waren er weer andere wieren
met een enorme kleurvariatie! Op de rotsen in
het ondiepe water zitten de slijmvisjes (Lipophrys
pholis). Deze zijn perfect gecamoufleerd, ik zie
ze pas als ze bewegen. Ze ‘hoppen’ van het ene
plekje naar het andere; het zijn slechte
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1. Zonnevis ofwel John Dory.
2. Lipvismannetje.
3. Jonge sepia’s wonen in het kelp.

zwemmers. Dan kijken ze brutaal in de camera,
met hun bekje open, wat een leuke visjes! De
deining maakt het moeilijk om scherp te stellen.
Je moet je schrap zetten tegen de rotsen en
wachten op een rustmoment tussen twee golven door. De tweede kantduik gingen we wat
verder en dieper en vonden we ‘cup coral’ (Caryophyllia smithii) en platwormen.

Pas als de spinkrab opstaat zie je de grote, rode poten.
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Juweelanemoontjes
De dag erna hadden we twee bootduiken geboekt. De duikschool heeft twee boten en nog
een zodiac. De Celtic Kitten is een catamaran.
De boot wordt met de voorkant op het strand
gezet en tussen de twee drijvers laat de schipper een loopplank neer. Zo kon je met al je
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duikspullen de boot in lopen. Het is een open
boot, alleen de kapitein staat droog, maar het
was prachtig weer. Na zo’n tien minuten varen
kwamen we bij de ‘Manacles’ aan. De Manacles zijn rotsen voor de kust die nog net boven
water uitkomen. Ze zijn voor de scheepvaart
erg gevaarlijk, voor de duikers is het een feest
om op te duiken. Kapitein Mike legt een hele
route uit die je hier kunt zwemmen maar achteraf bleek dat we op een stuk van zo’n twintig
meter hebben gezeten, zo veel is er te zien.
Zodra we langs de afdaallijn naar beneden en
onder het kelp waren gegaan vonden we de
juweelanemoontjes (Corynactis viridis), in alle
kleuren. Het zijn kleine anemoontjes die grote
stukken van de rotsen bedekken. Ze zijn er in

allerlei kleuren, maar ze staan altijd ‘op kleur’
bij elkaar. Het is een feest om te zien en de fotografen bleven aan de rotsen geplakt zitten.
De lipvissen die om ons heen zwommen en
soms zelfs voor de camera, werden genegeerd.
Nog steeds was het zicht slecht, misschien als
gevolg van het springtij, algenbloei, afstervend
wier of een combinatie van factoren. Gelukkig
werd het gaandeweg de vakantie steeds beter.
Eenmaal boven water kwam de boot je snel
oppikken. De lift werd naar beneden gelaten
– je hoefde alleen maar op te stappen en je
vast te houden aan de handgrepen en voor je
het wist stond je aan boord. Geen spullen afdoen op open zee, geen trappetjes klauteren:

»

31

1

2

1. Stoutmoedige ‘tompotblenny.
2. De wasroos leeft samen met
een krabje.

ideaal. Toen we allemaal dolenthousiast boven
waren lachte de kapitein ons uit. Hij had al
die tijd onze luchtbellen gezien en we hadden
nauwelijks gezwommen! Tussen de duiken
door was er tijd voor een korte pauze op het
strand. Die pauze wordt gebruikt om de flessen te vullen, er staat een vulstation op het
strand. Daar is ook een restaurant in een container zodat je de hele dag eten en drinken
kunt bestellen. De tweede boot van de
Porthkerris duikschool is groter dan de Kitten
en heet dan ook de Celtic Cat! Daar is ruimte
voor twaalf duikers en de lift is voor twee personen tegelijk, zodat de groep snel uit het water is. Tijdens het weekeinde worden beide
boten ingezet, maar door de week hadden
we de ‘Kitten’ vaak voor ons alleen.
Rots beweegt
Bij een driftduik in de Helford rivier is er een
goede kans om hondshaaien en roggen te zien.
Tijdens de duik die wij hier maakten zagen we
veel kokerwormen, Sint Jacobs schelpen, zeehazen, pitvissen en enorme spinkrabben. Ik
stootte met mijn arm tegen een rots en die begon te bewegen! Als de spinkrab (Maja brachydactyla) rust dan is hij helemaal gecamoufleerd. Pas als hij gaat bewegen komt zijn schild
omhoog en zie je de onderkant met de lange
rode poten! Ze liepen niet altijd weg voor duikers. Sommige van die spinkrabben kwamen
op ons af en vielen aan met twee uitgespreide
armen. Ik wilde wel foto’s maken maar wilde
ze tegelijkertijd niet te veel plagen.
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In totaal hebben we vijf dagen gedoken bij Portkerris en tien duiken gemaakt, waarvan zes
bootduiken en vier van de kant. Vooral tijdens
de bootduiken werden we blootgesteld aan de
verleiding van de juweelanemoontjes, maar één
duik gingen we serieus op zoek naar naaktslakken. We zagen overal eieren maar geen
slakjes. Tussen de rotsen zag ik iets bewegen;
een langwerpig bruin visje schoot weg. Maar er
was er nog een en die zwom een andere kant
uit om ineens om te draaien en mij moedig aan
te kijken. De gehoornde slijmvis (Parablennius
gattorugine) is geen grote zwemmer en deze
koos ervoor om mij te confronteren. Oh wat
was ik blij! Het kleurrijke visje – in het Engels

Middenin de nacht, maar met goed weer is het
op de Manacles gelopen. Het schip voer te dicht
bij de kust. Ze is in volle vaart (dertien knopen)
op de rotsen gelopen en binnen twaalf minuten
gezonken. Van de 197 opvarenden zijn er maar
106 gered en geen van de bemanningsleden
heeft het overleefd. Een deel van de slachtoffers
is op de begraafplaats van St.Keverne in een
massagraf gelegd. Waarom het de verkeerde
koers had is nooit ontdekt, maar mede door deze
tragedie is de reddingsdienst van Coverack opgezet. Eenmaal onder water blijkt de Mohegan
nog steeds een indrukwekkend schip te zijn. Het
is te groot om in een keer te verkennen. Het
wrak is bijna 160 meter lang en ook de grote

Ik stootte met mijn arm tegen
een rots en die begon te bewegen!
heten ze ‘tompotblenny’ – kan tot dertig centimeter groot worden. Met de rode hoorntjes op
zijn kop tegen een prachtige achtergrond van
anemoontjes moest dit haast wel een mooie
opname worden.
Mohegan
De Engelse kust ligt bezaaid met scheepswrakken
en wrakduiken hoort er zeker bij. We hebben
nog prachtige wrakduiken gemaakt, onder andere op de ‘Mohegan’. Het zinken van dit stoomschip was een grote tragedie in die tijd (1898).

stoomketels zijn enorm. De wrakken zijn mooi
begroeid met gorgonen in allerlei witte en
bruine kleuren. Tijdens onze duiken hebben we
de verder geen hondshaaien, roggen of zonnevis meer gevonden, maar dat geeft niet! We
hebben prachtige duiken gemaakt en (hoewel
ik zelf een half jaar in Engeland heb gewoond)
was ik bijna vergeten hoe aardig de Engelse
bevolking is. Vriendelijk en behulpzaam: het
was een plezier om mee te maken. Zo hebben
we genoeg redenen om weer terug te komen
naar Porthkerris in Cornwall!
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