
  

 

Januari 2017 

In deze editie 

1 

2 Data bekend van 
Dutch Caribbean 
Shark Week 2017  

Nieuwsbrief 

Save Our Sharks 
aanwezig op 
Duikvaker  

3
2 

Haaiensurvey op 
Curaçao 

 Praten over haaien op de 
Duikvaker 
 Als grote jagers spelen haaien een belangrijke rol bij de 
instandhouding van het ecosysteem. Maar een kwart van 
alle soorten is wereldwijd bedreigd met uitsterven. Reden 
genoeg om deze fascinerende dieren actief te beschermen. 
En bescherming is niet alleen een zaak van overheden. Ook 
jij kunt daarbij een rol spelen.  
 
Op 4 en 5 februari vindt de 25e editie plaats van de 
jaarlijkse Duikvaker in de Expo in Houten. Irene Kingma 
van Save Our Sharks Nederland vertelt aan de thematafel 
hoe jij een verschil kunt maken – hoe groot of klein dan ook. 
Maar ook andere haaienvragen kun je aan de thematafel 
aan haar stellen. Wil je meer weten over gedrag, over 
verspreidingsgebieden, de haaien in Nederlands wateren en 
het project Save Our Sharks 
zelf? Kom ons dan opzoeken op 
de stand van DuikeninBeeld in 
Hal 1 op zaterdag 4 februari 
om 15:00 uur en op zondag 6 
februari om 12:30 uur.  
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Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met 
info@saveoursharks.nl 

 

  

Haaienenquête op Curaçao 

Het Save Our Sharks team op Curaçao is bezig met het afnemen van enquêtes onder de 
lokalen en toeristen over hun kennis en mening over haaien in de Cariben. De vragen zijn 
opgezet volgens het Rare Pride model. In november en december van 2016 zijn de eerste 
123 mensen ondervraagd. 
 
Een eerste bevinding onder de Curaçaose mensen is dat jongere personen de verschillende 
haaiensoorten beter kunnen benoemen. Dit komt mogelijk door hun bezoek aan het Sea 
Aquarium, waar zowel verpleegsterhaaien, als citroenhaaien en stekelroggen te 
bewonderen zijn. Een andere opvallende tussentijdse bevinding is dat de meeste 
respondenten aangaven dat haaien wereldwijd beschermd moeten worden, maar dat zij de 
haaien toch liever niet om het eiland willen. Vele van hen zien ook niet in dat haaien een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het behoud van de koraalriffen.   
 
Op Bonaire en in Nederland zijn eerder vergelijkbare enquêtes afgenomen, met 
corresponderende uitkomsten. In Nederland gaf bijvoorbeeld 61% van de respondenten aan 
liever niet in water te zwemmen waar haaien voorkomen, ondanks dat zij wel graag in de 
Noordzee zwemmen, waar ook meerdere haaiensoorten voorkomen. 
 
De resultaten van de enquêtes zullen na afloop worden gebruikt door de medewerkers van 
Carmabi voor verschillende educatieve doeleinden en om de mensen te laten zien waarom 
haaienbescherming belangrijk is. 

Dutch Caribbean Shark Week 2017 komt eraan  

Dutch Caribbean Shark Week komt er weer aan! Van 3 tot en met 11 juni staat het hele 
Koninkrijk in het teken van haaien! Gedurende de week vinden er  activiteiten en 
evenementen plaats op verscheidene locaties in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint 
Maarten, Saba en Sint Eustatius. Alle activiteiten zijn opgezet om aandacht te vragen voor 
haaien en hun belang voor de oceanen. 
 
Wij zullen u de komende tijd via de nieuwsbrief, website en sociale media op de hoogte 
houden van alle aanstaande plannen.  
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