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Volgens recent onderzoek zal er, op basis van gewicht, in 
2050 mogelijk meer plastic in de oceanen zit dan vis. Op dit 
moment drijven er naar schatting 5 biljoen stukjes plastic in 
de oceanen. Grote stukken plastic worden langzaam 
afgebroken in kleine plastic stukjes, die vervolgens, samen 
met allerlei andere vervuilende stoffen, worden opgenomen 
in de voedselketen. Deze stoffen hopen zich vervolgens op en 
concentreren zich in de grote roofvissen aan het einde van 
de voedselketen. Vaak zijn dit haaien en andere 
commerciële soorten als tonijn en zwaardvissen. 
 
Om hier iets aan te doen doet Save Our Sharks mee met de 
Boskalis Beach Cleanup Tour georganiseerd door Stichting 
de Noordzee. Tijdens deze tweeweekse tour wordt de hele 
Nederlandse kustlijn in verschillende etappes 
schoongemaakt. En jij kunt mee helpen! Samen met 
Stichting de Noordzee zullen we op 13 augustus het strand 
van Castricum tot Wijk aan Zee schoonmaken. Op diezelfde 
dag zal er op de Nederlands-Caribische eilanden ook afval 
worden opgeruimd op de stranden. Om ons te helpen hier in 
Nederland, kun je je aanmelden via de website van de beach 
clean up: www.beachcleanuptour.nl. Voor info en om mee te 
helpen in de Cariben, kun je contact opnemen met de 
plaatselijke natuurorganisatie.  

Help mee de stranden opruimen 
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In juli kwam de American Elasmobranch Society (AES) samen voor hun jaarlijkse 
bijeenkomst om te praten over de laatste ontwikkelingen in haaienwetenschap. De 
conferentie van dit jaar vond plaats in Austin, Texas. Zoals gebruikelijk was de AES-
vergadering onderdeel van de grotere Joint Meeting of Ichthyologists and Herpetologists. 
De conferentie bestond uit vier dagen gevuld met mondelinge presentatiesessies, 
workshops, postersessies en een symposium over de toepassingen van fysiologische 
ecologie.  
 
Enkele opmerkelijke presentatie onderwerpen waren de eerste video van een 
zaagvisgeboorte, ideeën over het ontstaan van de cephalic lobes van mantaroggen (de 
flapachtige vinnen voor hun mond) en de bevinding dat een citroenhaai een ingeslikt object 
heeft weten uit te stoten door zijn maag en buikwand. 

Jaarlijkse conferentie American Elasmobranch 
Society 
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Kun je ons niet komen helpen op 13 augustus? Hier zijn drie dingen die jij kunt doen om je 
‘plastic footprint’ te verminderen: 
 

♦ Gebruik geen wegwerpartikelen. Deze artikelen worden gemaakt voor eenmalig 
gebruik zoals, plastic tassen, plastic borden of flesjes. Door deze artikelen te 
vervangen door herbruikbare producten bespaar je niet alleen geld, maar gebruik je 
ook minder plastic! 

♦ Verban micro-plastics. Microplastic is te vinden in veel huishoudelijke producten, 
zoals scrubs en tandpasta. Check de ingrediënten voor je het product koopt en kies 
producten met een afbreekbaar alternatief, zoals scrubs op basis van kokosschilvers. 

♦ Recycle! Klinkt voor de hand liggend, maar door je afval te scheiden en te recyclen is 
de kans klein dat gebruikte producten in de natuur terechtkomen. 
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  If you have any questions or comments regarding this newsletter, please contact 
info@saveoursharks.nl 

Na drie jaar is komiek, en Save Our Sharks 
ambassadeur, Jörgen Raymann terug op 
het podium met een nieuwe solo show. 
Tijdens de show genaamd “Zo kan het ook!” 
gaat Jörgen in op hoe het leven eigenlijk 
alleen maar leuker is naarmate je ouder 
wordt, zolang je maar blijft lachen. Tijdens 
de Dutch Caribbean Shark Week bezocht de 
ambassadeur de Nederlandse Cariben en 
gaf hij zijn show op Aruba en Curaçao. 
 
Jörgen, die altijd al een grote interesse 
heeft gehad in zeeleven, droeg een groot 
gedeelte van zijn shows op aan haaien, 
inclusief een echte haaienquiz voor het 
publiek. De show op Aruba, die plaats nam 
in het Cas di Cultura, werd gezien door 400 
mensen. Op Curacao gaf Jörgen twee shows 
bij Avila Beach voor in totaal 900 mensen, 
de opbrengst van deze shows ging naar de 
plaatselijke natuurorganisatie CARMABI. 
 

Voor de tweede keer organiseert de 
Nederlandse Elasmobranchen Vereniging 
de jaarlijkse wetenschappelijke conferentie 
van de European Elasmobranch Association 
hier in Nederland. De conferentie zal 
plaatsvinden van 12 tot 14 oktober bij het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in 
Amsterdam. De keynotes op de conferentie 
zijn o.a. Dr. Neil Hammerschlag (University 
of Miami), Dr. Robert Hueter (Mote Marine 
Laboratory) en Dr. Kim Friedman (United 
Nations Food and Agriculture Organisation; 
FAO). 
  
De Nederlandse Elasmobranchen 
Vereniging nodigt auteurs uit om een 
abstract in te dienen voor een presentatie  
of posterpresentatie voor 16 Augustus.  
 
Klik hier voor meer informatie over het 
aanmelden en beurzen voor studenten. 
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Een terugkerend onderwerp van discussie was de nieuwe taxonomische indeling van 
mantaroggen. Er is sterk genetisch bewijs dat mantaroggen en mobularoggen (ook wel 
duivelsroggen genoemd) meer verwant zijn dan eerder gedacht. Daarom worden ze 
voortaan  allemaal verschillende soorten mobularog genoemd. En daarnaast vinden 
onderzoekers steeds meer aanwijzingen dat er een nieuwe soort mantarog (of nu dus 
mobularog) bestaat. Deze nieuwe soort komt waarschijnlijk ook voor in de Caribische Zee. 
 
Op de laatste dag werd het officiële AES-banket gehouden in het Renaissance Hotel met 
een formeel programma, een veiling en de uitreiking van prijzen. De prestigieuze Eugenie 
Clark award, die vrouwelijke wetenschappers erkent met doorzettingsvermogen, 
toewijding en innovatie in biologisch onderzoek en communicatieging dit jaar naar 
Christine Bedore van Georgia Southern University. 

F
oto: N

atash
a H

in
ojosa 


