
Als Nella bij hen aan kwam, wezen 
beiden naar de tekening in het zand. 
"Mooie tekening", zei Nella toen ze de 

vis die Skubba getekend had, zag.
"Dat is de vis die we gezien hebben tijdens 
onze duik", vertelde Skubba haar.
Na de tekening eens goed bekeken te heb-
ben, zei ze: "Dit is inderdaad de vis die we 
gezien hebben!".
"Zie je wel dat ik gelijk heb", zei Skubba ter-
wijl hij Fred een duw gaf.
"Ja, maar dat is geen paling. Nietwaar, Nel-
la?", zei Fred.
"Nee, dat is geen paling", antwoordde ze. 
Nu gaf Fred Skubba een por.
Nella nam het tekentakje van Skubba over 
en begon een andere vis te tekenen. 
"Voilà, zo ziet een paling er uit", legde ze 
uit. "Een paling lijkt een beetje op een vis 
met het lijf van een slang. Een kleine kop, 
een lang lijf met een staartvin. Deze vis 
zwemt veel over de bodem".
Beide jongens keken naar de tekening en 

knikten instemmend bij de uitleg van Nel-
la.
"De vis op de tekening van Skubba heeft 
deze kenmerken niet. Nee, zijn snuit lijkt op 
een schoen. Zie je dat?".
"Ah ja", antwoordden ze in koor.
"Zijn lijf is dikker en minder lang dan die 
van een paling. En zijn vinnen zijn groter", 
legde ze verder uit terwijl ze de verschillen 
op de tekeningen aanduidde.
"De vis die wij gezien hebben is een …".
"SNOEK!", riep Fred.
"Juist, Fred. Hoe weet je dat?", vroeg Nella 
terwijl Skubba hem vragend aankeek.
"Als ik zijn rugvinnen, staart en kop bekijk 
en ik vergelijk dit met de tekeningen in mijn 
boek, dan lijkt die sterk op een snoek", ver-
klaarde Fred terwijl hij een grote tekening 
aanwees. De vis in het zand leek inderdaad 
op die in het boek, moest Skubba toegeven. 
Zijn vriend had opnieuw gelijk.
"Dat heb je goed gezien, Fred. Vissen her-
kennen is niet gemakkelijk. Zelfs met een 

boek", legde ze uit. "Een goede plaats om 
vissen te leren herkennen is een groot 
aquarium. Je kan dan met behulp van je 
boek proberen de vissen te herkennen en 
controleren of je gelijk hebt met wat er op 
het informatiebord naast het aquarium 
staat".
"Wacht even", zei ze. Ze liep naar haar auto 
en kwam terug met een grote kaart in 
plastic.
"Dit is een kaart die je als duiker kan mee-
nemen om vissen te herkennen. Zie je? Hier 
staat de paling en hier de snoek".
Fred nam de kaart en samen met Skubba 
keek hij naar de snoek. 
"Mag ik bij mijn volgende duik zo’n kaart 
meenemen?", vroeg Skubba.

Patrick Van Hoeserlande

Zoek  
de snoek

Beide vrienden keken naar de tekening die ze in het zand gemaakt hadden. "Nella! 

Nella!", riepen ze samen. Nella kon ze onmogelijk negeren, maar dat vond ze geen 

probleem. Ze legde haar materiaal even aan de kant en stapte naar de vrienden. 
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Skubba & Fred
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