
Dat er meerdere zouden zijn, het was al
bij de briefing verteld. Waarschijnlijk
onder het kunstmatig aangelegde
eiland, een constructie van takken waar
meervallen graag onder verblijven.
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duikers niet voor. Wel voor de in de plas zwem-
mende Silurus glanis, oftewel de Europese
meerval. De grootste zoetwatervis die in de
Nederlandse wateren voorkomt.

80 JAAR  De Europese meerval is een vissoort
die behoort tot de beenvissen (Osteichthyes)
en kan enorme lengtes aannemen die tot meer
dan twee meter kunnen oplopen. De hoogst
aangetoonde leeftijd zou volgens Wikipedia
80 jaar zijn. Volgens dezelfde bron werd het
grootste exemplaar gevonden bij de rivier Po
en werd er een lengte genoteerd van 278 cm
en een gewicht van 144 kg. 

Het is een langgerekte vis met een opvallend gro-
te, brede afgeplatte bek. De meerval heeft 6
baarddraden waarvan er 2 langer zijn. De ogen
zijn klein in verhouding tot de lichaamsopper-

En ja, het klopt. Het is niet ver zwemmen
naar het eilandje in de Kempervennen in
Westerhoven. Onderweg eerst nog wel

twee afgezonken wrakjes in het heldere water.
Toch even checken of er zich  geen meerval ver-
scholen houdt, maar dat is niet het geval. 

VIJF  Bij het eilandje aangekomen eerst enkele
keren rond het vlot gezwommen. De ogen
moeten wennen aan de schaduw. Maar al snel
doemen enkele enorme gedaantes op. Er zitten
wel vijf meervallen bij elkaar. Dus onmiddellijk
fotograferen. Dat valt niet mee omdat er, on-
danks de zon, toch veel minder licht onder het
eilandje is. 

De duik is bij Centerparcs de Kempervennen. Er
kan daar in het zeebad tussen de tropische vis-
jes worden gesnorkeld. Leuk, maar daar gaan
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Belgische duikers. Ze hebben
de naam af en toe nog wel
eens ondoordacht onderwater
te gaan. In Zeeland vooral.
Maar dat zijn uitzonderingen.
Wekelijks reizen er velen naar
de Delta af. De in Mechelen
woonachtige Filip Staes is een
van hen. Zo’n twee keer in de
week is hij in het Zeeuwse te
vinden, het hele jaar rond, en
ook bij de verschillende onder-
waterfotografiewedstrijden is
hij een vaste (en vaak succes-
volle) gast. Een van de prijs-
winnaars van het laatste
Oosterscheldekampioenschap
en in eigen land de grote man
van het afgelopen Nelos festi-
val 2012.
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Meesterlijke jagers



ONVERGETELIJK  Na even te zijn afgezakt is
er een mooi overzicht: het eilandje met takken
waartussen kleine visjes zich verschuilen, de
enorme meervallen die tegen het dak rond-
zwemmen en dan die betoverende zonnestralen
die her en der hun magische licht werpen op
deze majestueuze zoetwaterreuzen.  Een on-
vergetelijk plaatje!

Vrij duiken is in de vijver van Center Parcs De
Kempervennen aan de  Kempervennendreef 8 in
Westerhoven tussen 1 april en 31 oktober mo-
gelijk. De accommodatie bestaat uit kleedka-
mers dames/heren, instructieruimte, spoel-
ruimte, toiletten, terras. Eén dag met onbeperkt
duiken, één luchtvulling (200 bar) en een bakje
koffie kost 15 euro (plus 5 euro parkeren). Voor
informatie: Dive Company.

vlakte. Het lichaam loopt naar achteren toe smal-
ler uit waarbij de zeer lange anaalvin opvalt. 

UITGEZET  In Nederland is de meerval in-
heems. De exemplaren die in de vijver van de
Kempervennen zitten zijn  in de jaren tachtig
uitgezet en gedijen er dus goed. Ze zijn in-
middels een flink stuk gegroeid. Sommige van
die reuzen hangen tegen het plafond van het
kunstmatige eilandje wat – naast het licht –
het fotograferen er ook al niet gemakkelijker op
maakt. Het uittrimmen moet precies gebeuren
omdat er maar net onder de oppervlakte wordt
gehangen. Al snel zorgen de bellen ervoor dat
er zweefvuil naar beneden dwarrelt. 

Wanneer de dieren van de ene naar de andere
kant zwemmen, valt het op hoe groot ze zijn.
Eentje steekt er toch wel met kop en schou-
ders bovenuit, Big Mama! Volgens sommigen
heeft ze een lengte van wel 240 cm en dat zal
er niet ver naast zitten. Ze is helemaal niet
schuw, maar lijkt toch niet van flitsers te hou-
den. Geregeld gaat ze er van door, maar nooit
voor lang. Wanneer ze wegdraait komt een
pluim uit haar enorme bek tevoorschijn. Meer-
vallen zijn meesterlijke jagers, het is best mo-
gelijk dat haar laatste maaltijd een watervogel
of eend was. 
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Wie is zijn schoenen vergeten? Helder water in de duikplas

De reuzen hangen tegen het plafond van het eilandje

De twee langere baarddraden zijn duidelijk te zien


