
Mijn eerste keer…
De jaarwisseling is alweer drie maanden voorbij. Voor veel mensen is de periode na nieuwjaarsdag er één van het maken, 

of inmiddels afscheid nemen van goede voornemens. Ik denk echter dat het een mooi moment is om eens stil te staan bij 

2006 en terug te kijken op dit enerverende duikjaar. Voor mij zeker enerverend, want ik heb in 2006 herhaaldelijk ‘een 

eerste keer’ mee mogen maken!
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Zo was het eind februari tijd voor mijn 
eerst duik bij de Zeelandbrug. Met 
ongeveer 175 duiken in mijn logboek 
was dat een stek waar ik nog niet eerder 
was geweest. Een situatie waar ik nu 
niets meer van begrijp... maar goed het 
was nu eenmaal zo! Eén van 
 ‘s Nederlands meest bedoken stekken 
stond nog niet in mijn logboek.
Door mijn interesse in onderwaterfoto-
grafie was ik uit nieuwsgierigheid eens 
een kijkje gaan nemen bij een presentatie 
van het Onderwater Foto en Film Team 
(OFFT) in Nieuwegein. Op die bewuste 
vrijdagavond kregen we onder andere een 
fotopresentatie voorgeschoteld van Joop 
en Felice Stalenburg. Ongelofelijk... is dit 
allemaal te zien in Nederland? 

Die kleuren en verscheidenheid aan 
leven? Ik dook tot die tijd eigenlijk alleen 
in wat zoetwaterplassen. Dan moet je 
vooral geluk hebben om eens een mooie 
snoek of baars voor je lens te krijgen. Op 
vakanties had ik wel eens wat foto’s 
gemaakt; èn dat was vooral erg leuk.  In 
Nederland bleek het dus ook mogelijk 
om verscheidenheid en kleur voor je lens 
te krijgen?! Die avond ontmoette ik 
Klaas en hij was ook één van de enthou-
siaste Zeelandduikers.  Een week later 
werd de Zeelandbrug aan mij geïntrodu-
ceerd door Klaas. Tijdens deze duik zag 
ik voor het eerst slakjes in mijn eigen 
land. Wow! Slanke waaierslaken, zeedon-
derpadden, krabben en kreeften. Dat 
enthousiasme van die presentatieavond 

kon ik nu aan den lijve ondervinden.
Binnen een maand had ik een nieuw 
bijzonder moment. Ditmaal was het niet 
in de Oosterschelde, maar in de 
Grevelingen. Een mooie zondag in maart 
en we maakten een duik bij de Kabbelaar 
in Scharendijke. Het water was nog maar 
vier graden Celsius maar dit was wel de 
dag dat ik mijn eerste snotolf zag! Super! 
We hebben de omgeving goed afgezocht, 
maar we konden geen eitjes ontdekken. 
Gezien de roodpaarse kleur en het 
formaat moet het een mannetje zijn 
geweest, dus we hadden eitjes in zijn 
buurt tegen kunnen komen.
Inmiddels had ik in een aantal duiken 
ook al verschillende soorten anemonen, 
kwalletjes en slakjes in mijn logboek 

Hoogwaterduik bij Zoetersbout.

Zeedahlia (Urticina felina) in de Grevelingen.

Zwarte grondel (Gobius niger)

Strandkrab (Carcinus maenas) in actie. 
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kunnen bijschrijven. Ik had de kans 
gekregen een aantal stekken te ontdekken 
en kreeg enkele buddy’s zover om mee te 
gaan naar Zeeland. Duiken in Zeeland is 
geweldig, maar een reistijd van twee uur 
enkele reis blijft wel de realiteit.
Twee weken later, halverwege april tijdens 
een duik bij de Zeelandbrug zag ik mijn 
eerst zeenaald. Ik wist toen nog niet dat 
er verschillende soorten waren die je 
tegen kon komen. Wederom was het een 
geweldige ervaring; ‘mijn’ eerste zeenaald! 
Weer veertien dagen later kwam ik bij een 
duik in Goese Sas mijn eerste hooiwa-
genkrab tegen. Nu kan ik mij niet meer 
indenken dat ik ze voor die tijd niet 
eerder had gezien.

Sepiagekte
In de maand mei begon een nieuwe 
periode: de speurtochten langs de sepia-
tentjes. Elke keer weer de spanning: 
zouden we ze tegen komen? Ik begon 
ook steeds beter te begrijpen wat de 
andere duikers bedoelden met ‘gekte’ bij 
de duikstekken. Er waren inmiddels heel 

Zeelandbuddy’s
Vele weekenden volgden. Ik probeerde 
tijd vrij te maken om de reis naar Zeeland 
te kunnen maken zodat ik daar kon 
duiken.  Intussen ben ik niet meer altijd 
afhankelijk van buddy’s die mee moeten 
reizen, omdat ik nu afspraken kan maken 
met inmiddels bekende Zeelandbuddy’s. 
Op één of andere manier wordt er toch 
vaak voor vertrouwde stekken gekozen; er 
zijn dus nog erg veel stekken die nog 
moeten worden ontdekt. Zo zie je dat ‘de 
eerste keer’ niet eens altijd alleen maar 
voor het onderwaterleven hoeft te gelden. 
Na een fiks aantal duiken lukte het me 
plotseling om voor de eerste keer een 
garnaal in de goede positie  en compositie 
te fotograferen. Nu ik steeds meer en 
steeds vaker in Zeeland onderwaterflora 
en -fauna tegenkom, neemt de drang om 
het goed vast te kunnen leggen ook toe. 
Inmiddels lukt dat gelukkig steeds beter 
en naar tevredenheid. Toch blijft er ook 

wat grotere aantallen duikers bij de 
verschillende stekken te vinden dan toen 
ik in februari aan mijn Zeelandavonturen 
begon. De watertemperatuur was natuur-
lijk ook al wat aangenamer en steeg tot 
ongeveer vijftien graden Celsius. In de 
periode van de sepiaspanning kwam ik 
eerst de eieren van de pijlinktvis tegen. Ik 
had zelfs een dubbel gevoel bij onze 
vakantie naar Egypte want net voor deze 
trip zag ik ‘mijn’ eerste sepia. De paring 
en het afzetten van de eieren had ik 
echter nog niet kunnen aanschouwen. 
Stel je voor dat ik dit nu juist door deze 
vakantie zou gaan missen. Stomme 
gedachte natuurlijk, maar de zoektocht 
en het aanschouwen van die sepia had 
toch een aardig verslavende werking op 
mij. Na deze vakantietrip greep ik de eerst 
volgende mogelijkheid aan om richting 
Zeeland te rijden. Geweldige duiken 
volgden. De eerste keer parende sepia’s, 
het eieren afzetten, de eerste blauwtipjes, 
de eerste zwartoog lipvisjes. Keer op keer 
kwam ik parende sepia’s tegen en elke 
duik weer was het een geweldige ervaring.
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op dit vlak nog genoeg te wensen over. 
Ondertussen heb ik verschillende plat-
vissen gezien, de zeebaars, de vijfdradige 
meun, het botervisje, de vorskwabben. 
Het water begint verder op te warmen en 
de eieren van de sepia’s en pijlinktvissen 
zijn uitgekomen; ik kom de jongen regel-
matig tegen. Met de Rijnland II heb ik 
mijn eerste live-a-board op de 
Oosterschelde gemaakt. Stuk voor stuk 
ervaringen die met plezier in het logboek 
worden bijgeschreven. Na de sepiagekte 
brak een nieuwe gekte los in Zeeland. Er 
werden zeepaardjes gesignaleerd. Ik weet 
hoe te gek het is om voor het eerst weer 
iets nieuws te spotten en deze nieuwe 
ervaring stond dan ook hoog op mijn 
verlanglijstje. Uiteindelijk lukte het mij 
pas in oktober om ze tegen te komen. De 
gekte was op zijn hoogtepunt. Ook bij de 
zeepaardjes is mijn gevoel erg dubbel; ik 
heb ook bijna geen foto’s gemaakt. Als je 
erover nadenkt en al die grote (en lompe) 
duikers op zoek ziet gaan naar die kwets-
bare beestjes dan begin je te twijfelen. In 
deze periode leken de sepiatentjes even-
eens massaal om te worden gedoken. 
Zonde! Helaas is het maar bij één keer 
gebleven en heb ik de zeepaardjes daarna 

niet meer gezien. Maar met respect voor 
het zeepaardje kon ik toch nog een mooi 
plaatje schieten.

Topervaringen
Na de herfst volgt een periode waarin het 
water langzaam afkoelt. Het onderwater-
landschap verandert en andere levens-
vormen doen hun intrede. De drukte in 
het water begint ook af te nemen. 
De eerste dodemansduim, de eerste 
donderpadden met eieren, verschillende 
slakken die ik voor het eerst tegen kom. 
Stuk voor stuk topervaringen. Ik begrijp 
dat er duikers zijn die zich afvragen wat er 
nu zo bijzonder is aan de krabben, 
kreeften, slakjes, zeesterren, anemonen, et 
cetera.  Ik weet dat er veel duikers in 
Nederland zijn die dit moois nog nooit in 
eigen land hebben kunnen zien. Deze 
mensen hebben ‘hun eerste keer’ nog te 
goed. Het jaar 2006 is voor mij uiteindelijk 
 afgesloten met 303 duiken in het logboek. 
Elke eerste keer was een geweldige 
 ervaring. Ik weet dat het nu moeilijker 
wordt, maar ik weet ook dat het onder-
waterleven in Nederland gevarieerd genoeg 
is om ook in 2007 nog geregeld een ‘eerste 
keer ervaring’ te mogen hebben. •

Zeeanjelier (Metridium senile). 

Dwerginktvis (Sepiola atlantica). 

Gewimperde zwemkrab (Liocarcinus arcuatus). 

Kleine zeenaald (Syngnathus rostellatus). 

Europese zeekreeft (Homarus gammarus). 
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Zo was het eind februari tijd voor mijn eerst duik bij de Zeelandbrug. Met ongeveer 175 duiken in mijn logboek was dat een stek 
waar ik nog niet eerder was geweest. Een situatie waar ik nu niets meer van begrijp... maar goed het was nu eenmaal zo! Eén van ‘s 
Nederlands meest bedoken stekken stond nog niet in mijn logboek.
Door mijn interesse in onderwaterfotografie was ik uit nieuwsgierigheid eens een kijkje gaan nemen bij een presentatie van het 
Onderwater Foto en Film Team (OFFT) in Nieuwegein. Op die bewuste vrijdagavond kregen we onder andere een fotopresentatie 
voorgeschoteld van Joop en Felice Stalenburg. Ongelofelijk.. is dit allemaal te zien in Nederland? Die kleuren en verscheidenheid aan 
leven? Ik dook tot die tijd eigenlijk alleen in wat zoetwaterplassen. Dan moet je vooral geluk hebben om eens een mooie snoek of 
baars voor je lens te krijgen. Op vakanties had ik wel eens wat foto’s gemaakt; èn dat was vooral erg leuk.  In Nederland bleek het dus 
ook mogelijk om verscheidenheid en kleur voor je lens te krijgen?! Die avond ontmoette ik Klaas en hij was ook één van de enthou-
siaste Zeelandduikers.  Een week later werd de Zeelandbrug aan mij geïntroduceerd door Klaas. Tijdens deze duik zag ik voor het 
eerst slakjes in mijn eigen land. Wow! Slanke waaierslaken, zeedonderpadden, krabben en kreeften. Dat enthousiasme van die presen-
tatieavond kon ik nu aan den lijve ondervinden.
Binnen een maand had ik een nieuw bijzonder moment. Ditmaal was het niet in de Oosterschelde, maar in de Grevelingen. Een 
mooie zondag in maart en we maakten een duik bij de Kabbelaar in Scharendijke. Het water was nog maar vier graden Celsius maar 
dit was wel de dag dat ik mijn eerste snotolf zag! Super! We hebben de omgeving goed afgezocht, maar we konden geen eitjes 
ontdekken. Gezien de roodpaarse kleur en het formaat moet het een mannetje zijn geweest, dus we hadden eitjes in zijn buurt tegen 
kunnen komen.
Inmiddels had ik in een aantal duiken ook al verschillende soorten anemonen, kwalletjes en slakjes in mijn logboek kunnen 
bijschrijven. Ik had de kans gekregen een aantal stekken te ontdekken en kreeg enkele buddy’s zover om mee te gaan naar Zeeland. 
Duiken in Zeeland is geweldig, maar een reistijd van twee uur enkele reis blijft wel de realiteit.
Twee weken later, halverwege april tijdens een duik bij de Zeelandbrug zag ik mijn eerst zeenaald. Ik wist toen nog niet dat er 
verschillende soorten waren die je tegen kon komen. Wederom was het een geweldige ervaring; ‘mijn’ eerste zeenaald! Weer veertien 
dagen later kwam ik bij een duik in Goese Sas mijn eerste hooiwagenkrab tegen. Nu kan ik mij niet meer indenken dat ik ze voor die 
tijd niet eerder had gezien.

Sepiagekte
In de maand mei begon een nieuwe periode: de speurtochten langs de sepiatentjes. Elke keer weer de spanning: zouden we ze tegen 
komen? Ik begon ook steeds beter te begrijpen wat de andere duikers bedoelden met ‘gekte’ bij de duikstekken. Er waren inmiddels 
heel wat grotere aantallen duikers bij de verschillende stekken te vinden dan toen ik in februari aan mijn Zeelandavonturen begon. 
De watertemperatuur was natuurlijk ook al wat aangenamer en steeg tot ongeveer vijftien graden Ceksius. In de periode van de sepia-
spanning kwam ik eerst de eieren van de pijlinktvis tegen. Ik had zelfs een dubbel gevoel bij onze vakantie naar Egypte want net voor 
deze trip zag ik ‘mijn’ eerste sepia. De paring en het afzetten van de eieren had ik echter nog niet kunnen aanschouwen. Stel je voor 
dat ik dit nu juist door deze vakantie zou gaan missen. Stomme gedachte natuurlijk, maar de zoektocht en het aanschouwen van die 
sepia had toch een aardig verslavende werking op mij. Na deze vakantietrip greep ik de eerst volgende mogelijkheid aan om richting 
Zeeland te rijden. Geweldige duiken volgden. De eerste keer parende sepia’s, het eieren afzetten, de eerste blauwtipjes, de eerste 
zwartoog lipvisjes. Keer op keer kwam ik parende sepia’s tegen en elke duik weer was het een geweldige ervaring.

Zeelandbuddy’s
Vele weekenden volgden. Ik probeerde tijd vrij te maken om de reis naar Zeeland te kunnen maken zodat ik daar kon duiken.  
Intussen ben ik niet meer altijd afhankelijk van buddy’s die mee moeten reizen, omdat ik nu afspraken kan maken met inmiddels 
bekende Zeelandbuddy’s. Op één of andere manier wordt er toch vaak voor vertrouwde stekken gekozen, er zijn dus nog erg veel 
stekken die nog moeten worden ontdekt. Zo zie je dat ‘de eerste keer’ niet eens altijd alleen maar voor het onderwaterleven hoeft te 
gelden. Na een fiks aantal duiken lukte het me plotseling om voor de eerste keer een garnaal in de goede positie  en compositie te 
fotograferen. Nu ik steeds meer en steeds vaker in Zeeland onderwaterflora en -fauna tegenkom, neemt de drang om het goed vast te 
kunnen leggen ook toe. Inmiddels lukt dat gelukkig steeds beter en naar tevredenheid. Toch blijft er ook op dit vlak nog genoeg te 
wensen over. Ondertussen heb ik verschillende platvissen gezien, de zeebaars, de vijfdradige meun, het botervisje, de vorskwabben. 
Het water begint verder op te warmen en de eieren van de sepia’s en pijlinktvissen zijn uitgekomen; ik kom de jongen regelmatig 
tegen. Met de Rijnland II heb ik mijn eerste live-a-board op de Oosterschelde gemaakt. Stuk voor stuk ervaringen die met plezier in 
het logboek worden bijgeschreven. Na de sepiagekte brak een nieuwe gekte los in Zeeland. Er werden zeepaardjes gesignaleerd. Ik 
weet hoe te gek het is om voor het eerst weer iets nieuws te spotten en deze nieuwe ervaring stond dan ook hoog op mijn verlang-
lijstje. Uiteindelijk lukte het mij pas in oktober om ze tegen te komen. De gekte was op zijn hoogtepunt. Ook bij de zeepaardjes is 
mijn gevoel erg dubbel, ik heb ook bijna geen foto’s gemaakt. Als je erover nadenkt en al die grote (en lompe) duikers op zoek ziet 
gaan naar die kwetsbare beestjes dan begin je te twijfelen. In deze periode leken de sepiatentjes eveneens massaal om te worden 
gedoken. Zonde! Helaas is het maar bij één keer gebleven en heb ik de zeepaardjes daarna niet meer gezien. Maar met respect voor 
het zeepaardje kon ik toch nog een mooi plaatje schieten.



Topervaringen
Na de herfst volgt een periode waarin het water langzaam afkoelt. Het onderwaterlandschap verandert en andere levensvormen doen 
hun intrede. De drukte in het water begint ook af te nemen. De eerste dodemansduim, de eerste donderpadden met eieren, verschil-
lende slakken die ik voor het eerst tegen kom. Stuk voor stuk topervaringen. Ik begrijp dat er duikers zijn die zich afvragen wat er nu 
zo bijzonder is aan de krabben, kreeften, slakjes, zeesterren, anemonen, et cetera.  Ik weet dat er veel duikers in Nederland zijn die dit 
moois nog nooit in eigen land hebben kunnen zien. Deze mensen hebben ‘hun eerste keer’ nog te goed. Het jaar 2006 is voor mij 
uiteindelijk afgesloten met 303 duiken in het logboek. Elke eerste keer was een geweldige ervaring. Ik weet dat het nu moeilijker 
wordt, maar ik weet ook dat het onderwaterleven in Nederland gevarieerd genoeg is om ook in 2007 nog geregeld een ‘eerste keer 
ervaring’ te mogen hebben. •


