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Dutch Caribbean Shark Week 
komt eraan 

1

Van 3 t/m 11 juni vindt de derde editie van Dutch 
Caribbean Shark Week plaats. Een week lang staat het hele 
Koninkrijk in het teken van haaien. In zowel Nederland, als 
op de eilanden Saba, St. Eustatius, Sint Maarten, Aruba, 
Bonaire en Curaçao worden verschillende activiteiten 
georganiseerd waarmee aandacht wordt gevraagd voor 
betere bescherming haaien. Gedurende de week staan er 
verschillende leuke en educatieve activiteiten op de agenda. 
Zo worden er speurtochten, haaienquizzen, 
strandwandelingen, duiktrips, filmvertoningen en 
feestavonden georganiseerd. 
 
De hele week staan er leuke activiteiten op de agenda op 
het gebied van wetenschap en educatie. Zo worden er in 
Nederland een eikapselwandeling georganiseerd, is er een 
haaienmerk-expeditie op de Noordzee, meerdere 
filmvertoningen, een speurtocht in de Koninklijke Burgers’ 
Zoo en kunnen kinderen in Sea Life Scheveningen de hele 
week hun kennis testen met een speciale haaienquiz. Op 
Curaçao worden is samenwerking met het lokale 
zeeaquarium en het Sambil winkelcentrum meerdere 
activiteiten georganiseerd voor zowel volwassenen als 
kinderen. Ook op Sint Maarten vinden meerdere evenement 
plaats met haaien als thema. Bovendien krijgen 
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schoolkinderen op het eiland bezoek 
van haaienexperts. Op Bonaire 
hebben de Junior Rangers een film 
gemaakt over het koraalrif en in het 
Washington Park Museum zal een 
haaiententoonstelling ingericht 
worden waar kinderen worden 
opgeleid tot haaienambassadeur. Op 
Aruba is onder andere het 
bezoekerscentrum ingericht met 
haaieninfo en op Saba net als 
voorgaande jaren het hele eiland 
betrokken bij de week. Op Sint 
Eustatius zal de haaienweek letterlijk 
centraal staan met een groot haaien-
hoofdkwartier midden in Oranjestad. 
En dit is slechts een kleine greep uit 
het aanbod. Er is nog veel meer te 
beleven rond het thema. De meeste 
activiteiten zijn bedoeld voor jong en 
oud en voor bestaande en nieuwe fans 
van deze  bijzondere en waardevolle 
dieren.  
 
Jörgen Raymann 
Projectambassadeur Jörgen Raymann 
zal tijdens Dutch Caribbean Shark 
Week weer een bezoek brengen aan 

de Caribische eilanden en op Aruba en Curaçao zal hij zijn nieuwste voorstelling “Zo kan 
het ook” spelen als bijdrage aan de lokale organisaties. Raymann wordt dit jaar vijftig en 
kijkt nét iets anders tegen het leven aan dan op zijn dertigste. Hij denkt zelf dat het géén 
midlifecrisis is, maar klopt dat wel? Alles gaat in ieder geval ietsje anders dan voorheen. 
Nooit gedacht dat alles nu beter zou zijn dan vroeger. Maar volgens Raymann is het toch 
echt zo. “Zo Kan Het Ook” is een avond filosoferen tegen de draad in en even niet meegaan 
met de waan van de dag. Het leven lacht je toe als je keihard terug durft te lachen. 
Kaarten voor de shows op Aruba en Curaçao zijn lokaal te verkrijgen.  
 
Voor meer informatie over de losse evenementen en de programma’s, bezoek 
www.SaveOurSharks.nl/sharkweek of volg @SaveOurSharksNL op sociale media.  
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Haaien hebben geen al te best imago. Mensen zien de haai als bloeddorstige wezens die 
niets liever doet dan azen op surfers en zwemmers. Het tegendeel is echter waar. Haaien 
zijn vaak juist schuchtere dieren, die, wanneer je met hen duikt, het liefst op 
gepaste  afstand blijven. Ze zijn dus ongevaarlijk voor mensen. Maar ze zijn wel heel erg 
belangrijk voor het in stand houden van de natuurlijke balans in het ecosysteem. En 
haaien zijn voor veel duikers een reden om naar een gebied te reizen waar ze voorkomen. 
Dat is weer goed voor het toerisme en daarmee de economie. Er is dus genoeg reden om 
juist groot fan te zijn van haaien. Toch worden ze met uitsterven bedreigd, wat deels te 
maken heeft met het vooroordeel dat hen achtervolgt. 

Jullie kunnen ons helpen om het imago van haaien op te vijzelen. Dat kan met de I Love 
Sharks selfie challenge. Hiermee kun jij iedereen laten zien waarom jij van haaien houdt. 
Een beter imago draagt bij aan betere bescherming. En dat is hard nodig. 
 
Doe je mee? Dan kan met drie simpele stappen:  
 
1. Bedenk waarom jij haaien mooi 

en belangrijk vindt of kies één 
van de door ons al ingevulde 
redenen. 

2. Maak een foto van jezelf met het 
uitgeprinte  “I Love Sharks” 
bordje of deel een al ingevulde 
afbeelding van hieronder. 

3. Post de foto en jouw eigen reden 
of de gekozen reden op sociale 
media met de hashtag 
#ILoveSharks 

 

Wij houden op onze eigen sociale media een gallery bij van de leukste selfies, dus wil je niet 
alleen helpen haaien te beschermen, maar ook gaan voor jouw claim to fame, doe dan extra 
je best! 

Op alle evenementen die tijdens Dutch Caribbean Shark Week in Nederland worden 
georganiseerd kun je in de speciale I Love Sharks photo booth ook een foto maken en delen. 
  
En je kunt ook je steun voor haaien en onze campagne laten zien door de I Love Sharks 
cover toe te voegen aan je profielfoto op Facebook of Twitter via Save Our Sharks op 
Twibbon!  

Laat zien waarom jij van haaien houdt! 
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Haai Quinty duikt onder 

De 3,4 meter lange vrouwelijke tijgerhaai Quinty die in oktober 2016 op de Sababank is 
gemerkt met een satellietzender, heeft al meer dan 1200 kilometer gereisd op weg naar de 
wateren van Trinidad en Tobago en vervolgens naar Barbados. Maar sinds 11 maart 2017 
is er geen signaal meer van haar zender vernomen.  

 

Quinty werd gezenderd tijdens een wetenschappelijke expeditie op de Sababank, waarbij in 
totaal vier tijgerhaaien van een satellietzender zijn voorzien. Aanvankelijk zwom zij in 
zuidelijke richting binnen de eilandketen, om vervolgens verder van de kust te zwemmen 
en weer terug via de eilandketen door naar het zuiden van St. Vincent en de Grenadines. 
Daarna verbleef zij een lange tijd ten oosten en noorden van het eiland Tobago, voordat zij 
doorzwom naar Barbados. Hier verdween zij sindsdien echter van de radar en de tijgerhaai 
heeft zich nu al enkele weken niet meer bij de oppervlakte laten zien. Dit betekent 
waarschijnlijk dat zij haar tijd momenteel in de diepte doorbrengt, anders had de satelliet 
haar locatie opgepikt. Een andere mogelijkheid is dat de satellietzender kapot is gegaan, 
waardoor hij geen signalen meer kan afgeven.   

 
Het team wacht nu rustig af of er binnenkort weer een teken van Quinty zal komen. Wij 
houden iedereen op de hoogte.  
 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met 
info@saveoursharks.nl 


