Nachtduik Spiegelpolderplas 01-07-2016
Het regent…steeds harder als ik om 19:00 uur naar buiten kijk. Een leuke waarneming als je bedenkt
dat we om 21:00 uur vertrekken voor een nachtduik. Toch liggen alle spullen al in de auto, klaar voor
vertrek. Het is droog als we verzamelen in Hoorn, gelukkig regent het weer als we op de snelweg
rijden.
Na wat verkeersobstakels te hebben overwonnen arriveren we bij de Spiegelpolderplas. Na de
briefing kleden we ons om en plonzen we te water. Bij de steiger staat nog wel een stevig windje
maar eenmaal onder is het windstil en het regent niet meer.

Het valt me op dat het zicht alweer prima is, zeker drie meter, dus we duiken rustig naar 5 meter
diepte. De enorme kolonie driehoeksmosselen doen goed hun best en de grondels liggen er een
beetje verdekt opgesteld tussen.
In het licht van de lamp zetten verschillende baarzen hun stekels rechtop, ze vinden het vast niet leuk
dat ze gestoord worden in hun duikritme. Het duurt niet lang of de eerste snoek komt voorbij, hij is
van gemiddeld formaat en checkt in het licht van de lamp even wat we komen doen.
We duiken nu wat ondieper en het duurt niet lang of de eerste kreeft wordt gespot. Vaak aangeduid
als Amerikaanse rivierkreeft maar eigenlijk heet hij gevlekte rivierkreeft. Ik weet niet waar ons
exemplaar mee bezig is geweest maar hij zit flink onder het stof.

Bij ons keerpunt halverwege de duik spotten we een baby snoek tussen de begroeiing. Ze zijn altijd
mooi gekleurd in feller groen dan de volwassen exemplaren. Langzaam duiken we wat ondieper,
tegen de rand van de begroeiing en rond de twee meter zit echt enorm veel vis. Tegen het einde van
de duik komt er een enorme snoek voorbij gezwommen, aan het formaat te zien heeft die geen
honger geleden.

Na 45 minuten kijken we even naar boven en zien daar de lamp op de steiger in het water schijnen.
Voor ons het teken dat weer bij het eindpunt zijn, het is gelukkig droog. Rond 00:15 uur is iedereen
weer uit het water en wordt het langzaamaan tijd om weer naar huis te rijden op deze vroege
zaterdagochtend. Lekker naar bed en als we dan wakker worden is het nog steeds zaterdag.

