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Tentoonstelling over haaien op 
Duikvaker 2018 

1

Duikers en haaien hebben vaak een speciale band. Voor 
veel onderwaterenthousiasten is het zwemmen met haaien 
een wens en over het algemeen zijn duikers er goed van op 
de hoogte dat het aantal haaien wereldwijd achteruit gaat.  
Wie zich hierdoor aangesproken voelt kan op zaterdag 3 en 
zondag 4 februari 2018 zijn hart weer ophalen bij de stand 
van Save Our Sharks op de Duikvaker in de Expo Houten. 
Het team van Save Our Sharks zal het hele weekend 
aanwezig zijn om met een speciale fototentoonstelling de 
bezoekers een kijken te geven wat er zoals gebeurt in een 
jaar campagnevoeren voor de haaienbescherming.  
 
Irene Kingma, directeur van de Nederlandse 
Elasmobranchen Vereniging en projectleider van Save Our 
Sharks in Nederland: “We hebben het afgelopen jaar met de 
campagne verschillende successen overwinningen behaald 
voor de bescherming van haaien in het Caribisch gebied en 
ook met het wetenschappelijk onderzoek zijn grote stappen 
genomen. Maar er blijven ook veel uitdagingen die we 
samen moeten aanpakken. Doormiddel van de 
fototentoonstelling hopen we mensen op een interessante 
manier te laten zien wat ons werk inhoudt en over te 
brengen hoe wij ook de komende tijd bezig zullen blijven 
met het vechten voor de haai.” 
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Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact op via 
info@saveoursharks.nl 
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Crowdfunding voor Sint Maarten  
Veel van het werk van het afgelopen jaar is op de bovenwindse Nederlands-Caribische 
eiland Sint Maarten in gevaar gebracht door het verwoestende effect van orkaan Irma. 
Naast de grote humanitaire ramp, wordt steeds duidelijker dat ook de natuur van het 
eiland, zowel onder- als bovenwater, een grote klap heeft gehad. Zo zijn een groot deel van 
de mangrovebossen, een belangrijke kraamkamer voor jonge haaien, verwoest en zijn de 
ontvangers van het wetenschappelijk onderzoek om haaienmigratie te bekijken verdwenen. 
Save Our Sharks is daarom een crowdfundingsactie begonnen om de haaienbescherming 
en de lopende onderzoeksprojecten van de Sint Maarten Nature Foundation zo snel 
mogelijk weer op het oude niveau te brengen. Op de beurs zal een mogelijkheid zijn voor 
duikers om bij te dragen voor deze actie.  

7 Dingen die we in 2017 over haaien hebben 
geleerd  

Met het jaar 2017 in de achteruitkijkspiegel zetten we een paar van de meest interessante 
en belangrijke wetenschappelijk bevindingen over haaien van het afgelopen jaar op een 
rijtje. Lees er meer over in een nieuwe blog van Linda Planthof op saveoursharks.nl.  
 
 
 
 
 


