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Met pijn in mijn hart open ik de laatste 
column van Bootsy. Twee jaar geleden 
zei hij tegen mij: «Juut, ik denk dat het 
mooi is om met mijn 50e column te 
stoppen.» Zoals jullie hebben gemerkt, 
hebben we dat toch mooi kunnen 
rekken. Want ik wilde Bootsy niet kwijt! 
Alle onderwaterfotografen hebben wel 

iets ‘unieks’, maar als er iemand ‘uniek’ is, is dat Bootsy wel. Met 
zijn bijzonder eigenzinnige kijk op de onderwaterwereld, en zijn 
fantastische, ongenuanceerde uitspraken. Ik weet nog goed toen 
ik hem de eerste keer ontmoette. Dahab in 2013. “Een bijzonder 
rare snuiter” vond ik hem, aangezien hij weet ik hoeveel keer met 
een GoPro op zijn hoofd in het zwembad sprong en ik echt geen 

flauw idee had wat ie nou wilde bereiken met zijn rare capriolen. 
Ook tijdens gesprekken nam hij geen blad voor de mond, maar 
gaandeweg leerde ik hem steeds beter kennen. Al snel sloten wij 
hem in ons hart als columnist én als vriend. Ik vind het dan ook 
bijzonder jammer om zijn maandelijkse column straks te missen, 
maar ik snap zijn keus. Ook hebben we afscheid moeten nemen 
van Els en Bruno. Dit Vlaamse duo wist ons elke maand weer te 
verbazen met hun schitterende verhalen en foto’s. Voor hen was 
het schrijven voor ons magazine helaas niet meer te combineren 
met hun drukke privéleven. Ook hen wil ik via deze weg bedanken 
voor hun tomeloze inzet. Maar waar een deur dichtgaat, gaat ook 
weer een deur open. En daar staat Raymond Wennekes! Op pagina 
56 lees je zijn eerste column. Ik wil Bootsy, Els en Bruno nogmaals 
bedanken voor hun inzet. We gaan jullie missen!
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YAMAMOTO HIGH DENSITY NEOPRENE

Hyper-compressed for optimum resistance 

against deep-water high-pressure compression.  

COLORS: BLACK 

MENS’ SIZING: available in 19 sizes and MTM 

 S – 4XL  (MShort – 4XLShort, MTall – XLTall) 

NEW SENTRY PRO / TECH DRY

FLEX 
YOUR 

ARMOR

FEATURES

• No Stitch Technology (NST) For 

Durable Seam Construction  

• Anatomically Shaped Torso, Arms and Legs    

• 2mm Nylon Smoothskin “Smart Collar”   

• Lightweight and low profile YKK Plastic Dry Zipper    

• Automatic Torso X-Tension system (ATX) provides 

a smooth streamlined appearance that doesn’t 

“bag” during your dive, with built-in 

suspenders (Tech Dry)   

• Redesigned Tech Pockets (standard with Tech 

Dry)

• 1 Bellow Pocket (standard with Pro Dry) 

• Delivered with Bare Elastek Dry 
Hood, Suspenders, LP-Hose and 
luxury Drysuit Bag

Sentry Pro / Tech Dry combines thermal and operational capabilities that meet the demands of commercial 

or military divers with the flexibility and comfort of a tropical wetsuit. Constructed with high density 

Yamamoto neoprene with high stretch and high resistance to compression, Sentry retains one of the highest 

abrasion resistance ratings in the BARE line.  

MORE INFO @ YOUR AUTHORIZED BARE DEALER 
OR CHECK WWW.AMILCOSPORTS.NL



MOMENTEN

«Ik laat me graag verrassen,» zegt 
Franco Banfi over zijn werk als 
onderwaterfotograaf. We laten je 
graag zijn meesterwerken zien op de 
volgende pagina’s.

VERRASSENDE

NATUUR PORTFOLIO
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Het blijft altijd een vrolijk onderwerp! Deze 
clownvis poseert met zijn roomy, een garnaal.

Locatie: Cabilao Island, Filipijnen. 
Foto: 1/200 sec., f22, ISO50

DUIKEN.NL 132/2021



Deze karetschildpad zit niet 
om vrienden verlegen... 

Locatie: Azoren. 
Foto: 1/320 sec., f5.6, ISO 640

IJs- en ijkoud! Duiken in 
Oost-Groenland. 

Foto: 1/200 sec., f11, ISO 1600

DUIKEN.NL14 2/2021
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Magisch. Freedivers tussen een 
groep slapende potvissen.

Locatie: Dominica. 
Foto: 1/320 sec., f8, ISO 640

Is het nu een karper of een zalm? Het 
is een  karperzalm! Zijn naam hangt 

samen met die vetvin, die een typisch 
kenmerk is van de echte zalmen. 

Locatie: Brazilië. 
Foto: 1/60 sec., f14, ISO 640



De slagtanden van een walrus (Odobenus 
rosmarus) worden zo‘n 50 cm lang, in 
zeldzame gevallen maar liefst een meter!  
Locatie: Svalbard, Noorwegen. 
Foto: 1/500 sec., f8, ISO 1250

Imperatorgarnalen ‘wonen samen‘ 
met stekelhuidigen, in dit geval de 
zeekomkommer Thelenota ananas. 

Locatie: Tubbataha, Filipijnen. 
Foto: 1/15 sec., f18, ISO 50
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1,2,3,4...10. Je raakt de tel kwijt 
bij het zien van zoveel mobula‘s.  

Plaats: Baja California, Mexico. 
Foto: 1/4 sec., f11, ISO160

De grijze walvis kan maximaal 15 
meter worden. Een droom om deze 

van zo dichtbij te zien. 
Locatie: Baja California, Mexico. 

Foto: 1/250 sec., f14, ISO 640

DUIKEN.NL18 2/2021
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«MINDER EGO, 
MEER PLEZIER»

Het credo van deze Zwitserse onderwaterfotograaf zet de ervaring en 
niet het resultaat op de voorgrond. Franco Banfi duikt al meer dan 35 jaar en is 

een van de beste van zijn gilde in Europa. 

Franco, waar duik je graag?
Mijn favoriete duikplek is niet een 

enkele of specifieke plaats, maar de 

uitgestrektheid van de open oceaan, 

ver weg van het vasteland. Ik laat me 

graag verrassen door het onverwachte. 

Bijvoorbeeld als ik walvissen of 

pelagische grote vissen in hun 

natuurlijke omgeving kan ontmoeten, 

zonder het gebruik van chum of een 

ander lokmiddel.

 

Je trekt graag je eigen plan.  
Ik hou er niet van om te horen «wat» 

«wanneer» en «hoe» te doen. En nog 

erger als je me een tijdslimiet stelt. 

Ik geniet ervan om zo lang mogelijk 

het water in te gaan, zodat ik meer 

mogelijkheden heb om het gedrag van 

wilde dieren te observeren. Ik wacht 

graag op het juiste moment om de 

dieren te benaderen en te beslissen 

wanneer ik foto‘s wil maken.

 

Wat is volgens jou een goede 
onderwaterfoto?
Een goede onderwaterfoto is meer dan 

alleen een mooie foto. Alles moet met 

elkaar verbonden zijn: de onderwerpen, 

het gedrag van de dieren, de interactie. 

Dan komen de compositie, kleuren, licht 

en technische regels. Ik geef de voorkeur 

aan foto‘s die verhalen vertellen en iets 

documenteren.

 

Wat fascineert je meer: de grote of de 
kleine dingen onder water?
Toen ik begon met fotografie, was ik 

geobsedeerd door het fotograferen 

van alles wat ik maar tegenkwam. Ik 

werd aangetrokken door de levendige 

kleuren. Nu houd ik meer van de grote 

lijnen. Ik bestudeer mijn onderwerpen, 

lees er alles over, bekijk documentaires 

en video‘s om hun gedrag te begrijpen. 

Zo kan ik het beste uit de korte tijd 

van de duik halen en, indien mogelijk, 

communiceren met mijn onderwerp. 

Het is gewoon ongelooflijk om in nauw 

contact te zijn met grote dieren, meestal 

zeezoogdieren, in het water. De ervaring 

zelf is veel boeiender dan fotografie zelf.

 

Wat is je favoriete bestemming voor 
onderwaterfotografie?
Ik hou van ongewone of moeilijke 

plaatsen. Zoet water in Brazilië, 

Pantanal en Zwitserland. En het zoute 

water van Galapagos, Cocos, Antarctica, 

het Noordpoolgebied, Noorwegen en 

Papoea-Nieuw-Guinea.

 

Heb je de ultieme tip voor beginnende 
onderwaterfotografen?
Het is erg belangrijk voor een beginner 

om je te concentreren op wat je wilt 

bereiken. Ik moedig aan om foto‘s te 

nemen die zinvol zijn en niet dat het 

enkel een mooie foto is. Een beeld 

dat emoties en gedachten oproept 

bij de kijkers. Het is belangrijk om 

foto‘s te maken die de schoonheid 

van de natuur laten zien, maar ook 

problemen, vervuiling en de exploitatie 

van de oceanen tonen. Dit bevordert 

het bewustzijn voor de bescherming 

van het milieu. Mijn tweede tip voor 

beginners is dat je geen foto‘s moet 

De Zwitser Franco Banfi woont in Luzern en reist 
de wereld rond op zoek naar de wonderen van 
de oceanen.

maken om beter te zijn dan anderen. 

Doe ervaring op, onmoet mensen en 

maak nieuwe vrienden. Geniet van 

het moment, de omgeving en situatie. 

Plezier hebben is het allerbelangrijkste 

van onderwaterfotografie.

DUIKEN.NL 192/2021

De cameraset van Franco: 

Sony A7RIII, Sony A7RIV, 

Isotta onderwaterbehuizing, Isotta RED 

64 Flashunits en Turtle TRT Trigger.

www.banfi.ch 
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REIZEN SPANJE 
CANARISCHE EILANDEN
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Stukken rots omringd door grote stukken zand, en her en der wat kleine 
stukjes koraal. Los Morros is niet een duikstek waar je komt voor de 

overdonderende schoonheid van het rif. Nee, hier kom je voor de enorme 
scholen van jacks die zich uitstrekken van de bodem tot aan het 

wateroppervlak! Een tornado bestaande uit duizenden big eye jacks is het 
iconische beeld van het Cabo Pulmo National Park geworden. 
Deze storm ondergaan is een ervaring die je niet snel vergeet.

REIZEN MEXICO 
CABO PULMO

Cabo Pulmo
Gebied van hoop

DUIKEN.NL30 2/2021



Tekst en foto’s: Theresa Guise & Peter de Maagt
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Overal kom je scholen vis tegen, 
ook scholen van surgeon fish. 



Niet echt een aantrekkelijk onderwerp, 
kwallen. Veel mensen moeten er niets 

van hebben. Zwemmers al helemaal niet. 
Voor mij is het geen probleem, ik ben 
goed beschermd in mijn droogpak. Ik 

zal het nog anders vertellen, ik ga in het 
najaar speciaal naar hen op zoek. En 
dan met name naar de zeepaddenstoel, 

dat is veruit mijn favoriet.

Wat een 
kwal!

Wanneer we als duikers kwallen 
tegenkomen in het zoute 
water van Nederland, zijn 

de meest voorkomende soorten de 
oorkwal, kompaskwal, zeepaddenstoel 
of zeedruif. In mindere mate kunnen 
we onder andere de blauwe haarkwal, 
Japanse kruiskwal of een lampenkapje 
tegenkomen. De meeste kwallen vallen 

onder de schijfkwallen en bestaan voor 
meer dan 95% uit water. Schijfkwallen 
hebben een klok die bestaat uit twee 
huidlagen gevuld met een geleilaag, 
in mijn beleving is dat de bol van de 
kwal. Een andere kwallensoort zijn de 
ribkwallen. Zoals de naam al aangeeft, 
hebben deze ribben; denk aan het 
zeedruifje. En waarom veel mensen niets 

van kwallen moeten hebben, is omdat 
de netelcellen in de tentakels steken in 
onze huid. Alle kwallen steken, maar met 
name voor de kompaskwal en de blauwe 
haarkwal is het oppassen geblazen, 
deze netelcellen kunnen diep in onze 
huid doordringen. Kwallen voeden zich 
grotendeels met plankton, maar ook met 
krabben- of kreeftenlarven.

OM DE HOEK ZEELAND
KWALLEN 

De zeepaddenstoel wordt ook wel bloemkoolkwal genoemd. In tegenstelling 
tot de andere soorten is het een bolle kwal, met een blauwe kleur.

DUIKEN.NL40 2/2021



Mijn favoriete kwal. Wat klinkt dat gek eigenlijk, 
maar ik kan er niets anders van maken. In september/
oktober duik ik speciaal in het Grevelingenmeer 
op zoek naar deze beauty. Dreischor, Den Osse en 
Scharendijke zijn de beste duikstekken hiervoor, 
maar uiteraard zijn ze ook in de Oosterschelde te 
vinden. De zeepaddenstoel is ook bekend onder 
de naam bloemkoolkwal. Groot, en dan die blauwe 
gloed in de klok, gevolgd door het gracieuze rokje… 
probeer die maar eens te negeren onder water. Ik 
zeg je, gaat niet gebeuren.

ZEEPADDENSTOEL 
RHIZOSTOMA PULMO

In de Oosterschelde heb ik slechts 
tweemaal een periode meegemaakt 
waarin ze te zien waren, maar dan zijn 
ze er ook gelijk in grote aantallen ter 
plaatse. Wat indrukwekkend zijn de 
blauwe haarkwallen. Een meterslange 
sliert van tentakels waar je goed voor moet 
oppassen, want je raakt er snel in verstrikt. 
Bij Plompe Toren lijkt het wel of de 
omgeving rond de duikstek ermee bezaaid 
is. De volgende dag ga ik terug en is het 
echt zoeken naar een blauwe haarkwal. 

BLAUWE 
HAARKWAL  
PLEUROBRACHIA PILEUS

432/2021 DUIKEN.NL 
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ACTUEEL SOS DOLFIJN
STRANDING BUTSKOP

Diepzeeduikers 
met een verhaal

Een WhatsApp-bericht komt binnen. Er is een dode butskop 
aangespoeld bij de Westerschelde. Het is een bericht dat 

ik helaas al had verwacht. Snel pak ik mijn cameratas en 
spring in de auto richting Zeeland, naar de Westerschelde bij 

Terneuzen om precies te zijn. Het is een race tegen de tijd. 
Het wordt hoogwater en ik wil graag beeldmateriaal maken 
van het dier voordat het onder water verdwijnt. Of erger nog: 

dat het wegspoelt met het getijde…
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Iedereen kent de zeepaardjes en ze zijn enorm geliefd. Maar 
wat weten we eigenlijk over hun familieleden, die zeker niet 
minder de moeite waard zijn om te zien? Ze behoren allemaal 
tot de familie van de zeenaalden (Syngnathidae): de kleurrijke 
zeenaaldensoort, de Australische zeenaalden en zeedraken, 
evenals de bizarre spookfluitvis. Het onderscheidende 
kenmerk van de familie zijn de pipet-achtige versmolten 
boven- en onderkaken, die een effectieve zuigmond vormen. 
Ze delen ook een aantal gedragingen, zoals broedzorg en 
camouflage. Er zijn tot op heden meer dan 290 beschreven 
soorten bekend. Trompetvissen (Aulostomoidei), fluitvissen 
(Fistulariidae) en zeemotten (Pegasidae) zijn ook verwant 
aan de zeenaald (Syngnathiformes), die bijna allemaal 
een min of meer lange buisvormige bek hebben. We 
hebben voor elke vertegenwoordiger de meest 
interessante kenmerken verzameld.

Oude bekenden...
... en familieleden van de zeepaardjes: de zeenaaldenfamilie in detail.

NATUUR BIOLOGIE 
ZEENAALDEN



Deze prachtige spookfluitvis 
(Solenostomidae) kan niet 
ontkennen dat hij verwant is aan 
het zeepaardje.

DUIKEN.NL 672/2021

Tekst en foto’s: Kai en Katharina Velling 
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NATUUR BIOLOGIE 
ZEENAALDEN

De zeldzame grote rafelvis (Phycodurus eques) belichaamt het unieke 
karakter van het zeeleven in het zuidwesten van Australië. Bladachtige 
uitlopers op zijn huid kenmerken het lijfje en maken hem ondanks zijn 
indrukwekkende grootte van 35 centimeter, bijna onzichtbaar in de 
kelp- en algenbossen. We zien deze camouflage vaak terug bij veel 
zeepaardensoorten. De foto van deze leafy, zoals hij liefkozend wordt 
genoemd in Down Under, is genomen bij de beroemde Rapid Bay Jetty. 
De populatie is er in geel, groen, bruin en donkerrood.
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De zeedraak (Phyllopteryx taeniolatus) staat ook wel bekend als 
de kleine versnipperde vis en leeft in de zeegrasvelden en 

kelpbossen van Zuid-Australië. Hij is ook goed gecamoufleerd 
door lichaamsaanhangsels. Hij kan tot 45 centimeter groot 

worden. Net als bij zijn verwanten, de zeepaardjes, zorgt het 
mannetje ook voor het broedsel en draagt het de eieren van deze 

soort. Zonder broedbuidels, maar aan de onderkant van de 
staart. Anders dan de Hippocampinae staat hij echter niet 

rechtop en heeft duidelijk herkenbare borstvinnen. De lange 
buisvormige mond is typerend voor alle Syngnathidae.

Je moet heel goed kijken: de 
kleine drakenvis (Eurypegasus 

draconis) wordt niet groter 
dan tien centimeter. Hij wordt 

ook wel gevleugeld ros of 
zeemot genoemd. Ook dit 

diertje behoort tot de 
zeenaaldenfamilie en is een 

verre verwant van het 
zeepaardje. Paard en ros - de 

naam alleen al laat een 
verband zien. Je komt ze 

zelden tegen, maar vaak in 
koppels op modderige grond 

in de Rode Zee en de Indo-
Pacific. De schaal van 

botplaten dient als 
bescherming tegen 

roofdieren, zoals we die 
kennen van de zeepaardjes. 

Helaas biedt dit geen enkele 
bescherming tegen mensen, 

en helaas worden gedroogde 
exemplaren nog steeds als 

souvenir verkocht.

NATUUR BIOLOGIE 
ZEENAALDEN


