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Datum Dutch Caribbean Shark 
Week 2018 bekend  

De vierde editie van Dutch Caribbean Shark Week zal 
plaatsvinden van zaterdag 9 tot en met zondag 17 juni, 
2018. Tijdens deze week zal tegelijkertijd op Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en in 
Nederland activiteiten worden georganiseerd om aandacht 
te vragen voor haaien en hun belang voor de oceanen.  
 
Met de organisatie van deze haaienweek probeert het Save 
Our Sharks project duidelijk te maken dat de bescherming 
van haaien belangrijk niet alleen belangrijk is voor het 
ecosysteem onderwater, maar dat het duiken met haaien in 
de Caribische Zee ook een belangrijke aantrekking kan zijn 
voor eilandtoeristen.  
 
Save Our Sharks organiseert Dutch Caribbean Shark Week 
al sinds 2015 en heeft sindsdien vele tientallen 
evenementen en activiteiten georganiseerd die uiteenliepen 
van lezingen en exposities, kindermiddagen, puzzelraces en 
haaienduiken, tot theatershows en cocktailfeestjes, allen 
met haaien als thema.   
 

Blijf op de hoogte via www.saveoursharks.nl/sharkweek 
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Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact op via 
info@saveoursharks.nl 

De jaarlijkse Duikvaker duikbeurs vond 
plaats op 3 en 4 februari in de Expo Houten. 
Save Our Sharks was aanwezig met een foto-
expositie en om geld op te halen voor 
natuurherstel op Sint Maarten.  
 
De tien foto’s van de expositie en bijbehorende 
beschrijvingen lieten een overzicht zien van 
het werk dat Save Our Sharks doet. De 
verschillende fotografen waren Guido Leurs, 
Kai Wulf, Jillian Duncan, Jim Abernethy, 
Veerle Sloof, Stinapa Bonaire en Carmabi. De 
voortgang van het afgelopen jaar werd op 
beide dagen gepresenteerd op de Main Stage 
door Irene Kingma en Linda Planthof.  
 
De opbrengst van alle verkoop en donaties 
van het weekend waren bestemd voor werk 
van de Sint Maarten Nature Foundation 
sinds orkaan Irma. Donaties zijn nodig onder 
andere nodig voor het herstellen van de 
koraalriffen, herplanten van mangroves en de 
nieuwe installatie van onderzoeksopzetten, 
zoals de akoestische ontvangers van het 
haaienonderzoek.  
Donaties kunnen nog steeds gemaakt worden 
via www.saveoursharks.nl/doneer  
 

Duikers van Bahia Diving op Curaçao 
hebben op 8 februari tijdens hun duik een 
walvishaai gezien in de buurt van Playa 
Kalki, aan de westkant van het eiland. 
Nog geen dag later spotte een visserman 
bij Playa Piskado vanaf de kant een 
walvishaai. Beide momenten zijn gefilmd 
en via onze Facebook te bekijken. Een 
dubbele waarnemingen als deze is zeer 
zeldzaam. In de afgelopen jaren zijn er op 
Curaçao in totaal de afgelopen jaren 
slechts een handvol waarnemingen 
geweest van walvishaaien.   

Dubbele waarneming walvishaai op Curaçao  

Haaien op de Duikvaker 


