
        
    

Op het strand van het Noord-Duitse kustgebied Butjadingen werd op 5 maart een levende bruinvis gevonden. De vinders 
haalden de vrouwtjesbruinvis van het strand en brachten haar naar de Duitse zeehondenopvang Norden Norddeich. 
Vanuit daar werd SOS Dolfijn gebeld. Een rescueteam vertrok direct met de dolfijnambulance om het dier op te halen 
aan de grens. Eenmaal in het opvangcentrum werd de bruinvis onderzocht en kreeg ze de naam Nena. Ze was verma-
gerd, woog nog 21,1 kg en is 111 cm groot. Hoewel ze in eerste instantie aangaf  zelf  te willen zwemmen, bleek al snel 
dat ze hier nog te zwak voor was. Nena moest door medewerkers en vrijwilligers worden ondersteund in het water.  
Omdat ze ook uitgedroogd was werd direct gestart met het geven van vocht. Dit gebeurde via een maagsonde elke paar 
uur. Daarnaast kreeg ze vis en medicatie. Nena had duidelijk honger en at de vissen vanaf  het eerste  moment gretig op. 
Op dit filmpje is het voeren van Nena te zien: https://www.youtube.com/watch?v=J_lrPG62BFU  

Na een dag gaf  Nena al aan weer zelf  te willen zwemmen. Het blijkt nog wat te vermoeiend en na een paar rondjes moet 
ze toch weer ondersteund worden. Al snel gaat het gelukkig beter en maakt Nena zelfs weer duikjes en zwemt helemaal 
zelfstandig rond. In dit filmpje is het proces naar zelfstandig zwemmen mooi te zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=znB8g2YSRm8   

Doordat Nena een tijdlang op het strand heeft gelegen was haar huid te droog geworden. Hierdoor onderging ze een 
vervelling over haar hele lijf. Dit heeft haar veel energie gekost, waardoor het haar maar moeilijk lukte om op gewicht te 
komen. Inmiddels is Nena flink gegroeid en ziet ook haar huid er weer helemaal mooi en glanzend uit. 

Momenteel wordt Nena nog behandeld tegen een longworminfectie. 
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NU IN  DE  OPVANG:  SVEN
Op zaterdagochtend 19 maart werd tegen 10.00 uur gebeld naar het noodnum-
mer van SOS Dolfijn. Medewerkers van Ecomare op Texel vertellen dat zij 
onderweg zijn naar het strand, in verband met een melding van iemand die een 
levende bruinvis heeft gevonden op het wad. 
Op deze beelden is te zien hoe de voorbijganger de bruinvis aantrof: 
https://www.youtube.com/watch?v=fTLAdcbyyt0 
 
Het dier is gevonden bij het gebied De Schorren langs de Waddenkust. Onmid-
dellijk vertrok ook een team van SOS Dolfijn per dolfijnenambulance richting 
Texel. De medewerkers van Ecomare haalden de bruinvis van het wad en brach-
ten het dier per boot naar het vasteland. Bij Den Oever werd het dier overgedra-
gen aan SOS Dolfijn. De jonge mannetjesbruinvis bleek sterk vermagerd en zijn 
ademhalingsfrequentie was erg hoog (mogelijk door de stress of  longproble-
men). Ook had het dier een wond aan zijn staart. Deze typerende bijtwond is 
veroorzaakt door een grijze zeehond. In de loop van de middag kwam de zieke 
bruinvis aan in het opvangcentrum en kreeg hij de naam Sven. Zijn binnenkomst 
in de opvang is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=uOIrD0jyk9o
 
De eerste 24 uur waren erg zwaar voor bruinvis Sven. Hij klonk benauwd en had 
heel veel kramp. Te ziek om te zwemmen moest hij continu ondersteund worden 
in het bassin. Bruinvissen halen hun vocht uit de vissen die ze eten. De sterk 
vermagerde Sven was dan ook uitgedroogd. Gestart werd met het geven van 
vocht. Ook werd er direct gestart met antibiotica, omdat zijn bloedwaarden een 
ontstekingsbeeld weergaven. Sven kreeg verder pijnstilling en een speciale 
vispap. Deze pap was voor Sven gemakkelijker te verteren dan hele vissen. 

Vijf  dagen lang had Sven 24 uur per dag ondersteuning van medewerkers en 
vrijwilligers nodig in het water. Na vijf  dagen lukte het de bruinvis om weer zelf  
te zwemmen en ook voorzichtig alweer wat duikjes te maken. Inmiddels zwemt 
Sven weer helemaal goed en is hij lekker actief.

De bijtwond van de grijze zeehond op zijn staart is nog steeds pijnlijk en wat 
ontstoken, maar uit ervaring weten we dat dergelijke wonden goed kunnen 
genezen. Uiteindelijk zal er enkel nog een litteken te zien zijn. Sven krijgt 
momenteel nog antibiotica tegen de ontsteking en wordt behandeld tegen een 
longworminfectie.

Bruinvis Sven deelt het bassin met Nena. De twee kunnen prima met elkaar 
overweg en zwemmen veel samen.  

 

 

ADOPTEER  EEN  

WALV IS !  
SOS Dolfijn biedt particu-
lieren en bedrijven nu de 
unieke mogelijkheid om 
Nena of  Sven te adopte-
ren! 

Met de adoptie wordt 
bijgedragen aan de zorg 
voor de betreffende bruin-
vis. Bedrijven of  grote 
sponsors kunnen zelfs 
exclusief  de bruinvis adop-
teren en daarmee de volle-
dige zorg voor hun reke-
ning nemen. Ze mogen dan 
zelfs mee als het dier na 
herstel weer teruggebracht 
wordt naar zee. Een unieke 
belevenis! Particulieren 
kunnen een van de bruin-
vissen in de opvang adop-
teren voor een kleiner 
bedrag en dragen daarmee 
een steentje bij aan de zorg 
voor dit dier. Wat is er 
mooier dan je ‘eigen’ 
bruinvis te redden en 
ervoor te zorgen dat het 
dier weer terug kan naar 
zee?!

Wil jij ook een adoptie-
bruinvis? Kijk voor mee 
informatie op 
www.sosdolfijn.nl/adoptie 
Je kunt de adoptie ook 
cadeau geven aan iemand!

  

BRUINVIS SVEN

https://www.youtube.com/watch?v=fTLAdcbyyt0
https://www.youtube.com/watch?v=uOIrD0jyk9o
http://www.sosdolfijn.nl
http://www.sosdolfijn.nl/adoptie
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OVER IGE  STRANDINGEN

 

 

ALT I JD  OP  DE  

HOOGTE !  

In het weekend van 20 
februari spoelden langs de 
Nederlandse kust diverse 
walvisachtigen aan. Bij een 
aantal daarvan werd het 
team van SOS Dolfijn 
gealarmeerd. Omdat het in 
alle gevallen dode dieren 
betrof, hoefde het team 
niet op pad te gaan.

Zondag 21 februari was 
met name een drukke dag. 
In Zeeland werd op het 
strand van Domburg ter 
hoogte van Strandpavil-
joen Brooklyn Beach een 
kleine dode bruinvis 
gevonden.  Het dier zag er 
nog erg vers uit en is van 
het strand gehaald door de 
mensen van Zeezoogdie-
renhulp Zuidwest. Zij 
kregen ook al een melding 
binnen over een dode 
bruinvis bij Westkapelle.

Op het strandje bij het 
Zeeuwse Borssele werd 
een opmerkelijke vondst 
gedaan, namelijk een stuk 
van een bruinvis. 

De dieren zijn naar de 
Universiteit Utrecht over-
gebracht, waar onderzoek 
is gedaan naar de 
doodsoorzaak.

 

 

  

 

 

Er kwamen de afgelopen maanden weer veel meldingen binnen over walvissen in nood. In 
totaal gaat het in 2016 al om 40 meldingen. Op deze en de volgende pagina lichten we er 
een aantal toe.

Op woensdag 17 februari werd op het strand van Scheveningen een levende bruinvis 
gevonden. De vindster vond het dier spartelend in de branding en belde direct het nood-
nummer van SOS Dolfijn. Telefonisch werd de situatie gestabiliseerd en ging extra hulp 
onderweg. Op verzoek van SOS Dolfijn vertrok Dierenambulance Theo De Wijs om het 
dier in een speciale transportkist op te halen. Ondertussen maakte het noodteam van SOS 
Dolfijn zich ook klaar voor vertrek.

Helaas mocht alle goede hulp niet baten en stierf  het sterk vermagerde dier op het strand. 
De bruinvis is overgebracht naar de Universiteit Utrecht voor uitgebreid onderzoek naar 
wat dit dier mankeerde.

Er waren op dat moment al een paar pogingen gedaan om het 
dier terug te duwen in zee, maar de dolfijn, van een kleine 2 
meter lengte, spoelde steeds opnieuw aan. 

SOS Dolfijn kon de dolfijn niet opvangen vanwege het natuurbe-
leid in dat gebied van Duitsland. De dolfijn werd door een 
dierenarts beoordeeld. Het dier leek in goede lichamelijke 
conditie en er werd besloten om het dier per boot dieper de zee 
op te brengen en het daar opnieuw vrij te laten. 

Het dier is na terugplaatsing weg gezwommen in de richting  
van open zee. We hopen dat de dolfijn deze tweede kans goed 
weet te benutten!
 
  

Op vrijdagochtend 19 februari werd de hulp ingeroepen van SOS Dolfijn, omdat er op het Duitse 
Waddeneiland Amrum een dolfijn levend was aangespoeld.   

 

  

 
  

STRANDINGEN
DODE  D I EREN

 LEVENDE  BRU INV IS  OP  STRAND SCHEVEN INGEN

 LEVENDE  DOLF I JN  OP  DU ITSE  KUST

http://www.sosdolfijn.nl
https://www.facebook.com/Stichting-SOS-Dolfijn-164679510273308/
https://twitter.com/sosdolfijn
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LEVENDE  
BRU INV IS  

OP  VL I E LAND

        
    

 

OVER IGE  STRANDINGEN

 

 

ALT I JD  OP  DE  

HOOGTE !  

Langs de vloedlijn op het 
strand van Vlieland werd op 
maandag 28 maart een 
levende bruinvis gevonden. 
De medewerkers van SOS 
Dolfijn maakten direct de 
speciale dolfijnenambulance 
in orde om het dier op te 
halen. 

De bruinvis werd van het 
strand gehaald door EHBZ-er 
Willem Stel (Eerste Hulp bij 
Zeezoogdieren). Ondertussen 
werd ook de overtocht naar 
het vasteland geregeld. 

Helaas overleed de bruinvis 
nog voordat de ambulance 
van SOS Dolfijn kon vertrek-
ken. 

Volgens de melding ging het 
om een jonge bruinvis van 
ruim een meter groot. Ook dit 
dier is door de Universiteit 
Utrecht onderzocht.

 

 

  

 

 

Op zondagmiddag 28 februari kwam om 16:00 uur een melding binnen bij SOS Dolfijn 
over een levende bruinvis op het strand van de Duitse Wadden. Het ging om een vrouwtje 
van ruim 1 meter lang. Gelukkig kon SOS Dolfijn het dier opvangen, zodat het een kans 
kreeg op herstel. Het diertje arriveerde in de avond in het opvangcentrum en was zo zwak 
dat ze continu ondersteuning nodig had in het water. De vrouwtjesbruinvis was ernstig 
vermagerd en kreeg vis, vocht en medicijnen toegediend. Ze had ernstige diarree en 
verloor steeds meer gewicht. 

Het eten van de vissen ging redelijk goed, dus medewerkers hielden hoop op herstel. Bij 
navraag aan de vindster bleek dat de bruinvis vermoedelijk meer dan 24 uur op het droge 
had gelegen. Hierdoor was haar huid beschadigd door uitdroging en had ze zeer ernstig 
spierschade. In de vroege nacht van 4 maart 2016 lukt het bruinvis Lene niet meer om haar 
voedsel binnen te houden. Ze begon te braken en haar toestand ging zienderogen achteruit. 
De kans op herstel werd steeds kleiner en kleiner. Om Lene verder lijden te besparen, werd 
besloten om haar te laten inslapen. Voor de vrijwilligers en de verzorgers van SOS Dolfijn 
was het een verdrietige dag.

In dit filmpje is te zien hoe het team van SOS Dolfijn Lene ophaalde vanaf  de Duitse grens 
en hoe ze ondersteund werd in het opvangcentrum:
https://www.youtube.com/watch?v=ukKi7NLqO6M 

BRUINVIS LENE

 BRU INV IS  L ENE

 NACHTEL I JKE  REDD INGSACT I E

Op zaterdagavond 30 maart om 22.00 uur kwam wederom 
een melding binnen via het noodnummer van SOS Dolfijn. 
Toeristen hadden in de haven van Vlieland een levende 
bruinvis gevonden. 

Er werd direct volop actie ondernomen, zodat lokale hulp 
snel ter plaatse was om het dier eerste hulp te bieden. Verder 
werd geregeld dat een speciale watertaxi paraat stond om de 
overtocht te verzorgen. Het team van SOS Dolfijn kan snel 
na de melding ook op pad om het dier met de speciale ambu-
lance in Harlingen over te nemen van de bemanning van de 
watertaxi.

Helaas mocht alle hulp niet baten en overleed de bruinvis, een vrouwtje van ruim een meter, onderweg 
naar het vasteland. Behalve een wond op haar snuit en wat krassen op haar lijf, vermoedelijk ontstaan 
door de stranding, zag de vrouwtjesbruinvis er goed doorvoed uit. Ook dit dier is onderzocht om de 
doodsoorzaak vast te stellen. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ukKi7NLqO6M
http://www.sosdolfijn.nl
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BEDANKT!

        
    

 

VRI JWILL IGER  AAN HET  WOORD

 

 

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Begin maart startte SOS 
Dolfijn een actie op Face-
book voor de aanschaf  van 
een nieuwe weegschaal. 
Dankzij een prachtige 
schenking van Stichting 
Dierenlot en een geweldige 
toezegging op korting van 
weegschaalleverancier 
Mettler Toledo was de 
aanschaf  al bijna binnen 
handbereik. Voor het 
tekort van  750,- euro zocht 
SOS Dolfijn particulieren 
die met een donatie wilden 
bijdragen. 

De weegschaal is vrijwel 
dagelijks nodig bij de 
verzorging van gestrande 
bruinvissen en dolfijnen. 
Vaak zijn de dieren bij 
binnenkomst ernstig 
vermagerd en moet hun 
gewicht in de gaten 
worden gehouden, zodat 
we het behandelplan, waar 
nodig, kunnen aanpassen. 
De speciale weegschaal 
meet zeer nauwkeurig het 
gewicht van de dieren. 

Goed nieuws: SOS Dolfijn 
heeft dankzij deze 
mini-crowdfundingactie de 
laatste 750,-  euro   opge-
haald en de weegschaal is 
inmiddels besteld! 

Hartelijk dank aan ieder-
een die heeft meegeholpen 
door te doneren en/of  
door ons bericht te delen! 

 

 

  

 

 

In deze editie weer een nadere kennismaking met één van onze vele vrijwilligers. We spreken met Lene 

Kämper, die elk jaar vanuit Duitsland afreist voor een paar weken vrijwilligerswerk in ons opvangcentrum!

1. VERTEL EENS WAT OVER JEZELF.

‘Mijn naam is Lene en ik kom uit Norden-Norddeich. Dat ligt vlakbij de Duitse eilanden Norderney en Juist. 

Ik werk daar als dierverzorger bij ‘Seehundstation Norden-Norddeich’, een opvangcentrum voor zeehonden 

en vogels. Het is een erg leuke baan, mijn droombaan! In mijn vrije tijd ben ik veel buiten. Het liefst wandel 

ik met mijn hond ‘Paul’ en doe ik aan sport.’

2. HOE HEB JE SOS DOLFIJN LEREN KENNEN?

‘Het Seehundstation Norden-Norddeich is verantwoordelijk voor het ophalen van gestrande walvissen in 

Niedersaksen. Bij de stranding van een bruinvis of  andere walvisachtige op de Duitse kust werken we nauw 

samen met SOS Dolfijn. Wij verzorgen de eerste hulp aan de dieren, overleggen met SOS Dolfijn en dragen 

levende dieren aan hen over.’ 

3. WANNEER WAS JE VOOR HET EERST VRIJWILLIGER BIJ SOS DOLFIJN?

‘In april 2011 werkte ik voor het eerst als vrijwilliger in het opvangcentrum van SOS Dolfijn. Ik deed mijn 

eerste ervaring op met het werken met bruinvissen en heb veel geleerd over het gedrag van deze dieren en 

over hoe ik het best met de dieren om kan gaan. Deze kennis kan ik inzetten wanneer er een walvis op de 

Duitse kust strandt.’ 

4. HOE VAAK BEN JE INMIDDELS NAAR NEDERLAND AFGEREISD VOOR DIT VRIJWILLIGERSWERK?

‘Na mijn eerste werkervaring in 2011 ben ik ieder jaar teruggekomen. Het is nu de zesde keer dat ik hier ben. 

Ik vind het heel interessant en leuk bij SOS Dolfijn. Ik ben hier ieder jaar voor twee weken en dat is een leuke 

vakantie voor me.’

5. WAT VIND JE HET LEUKST AAN DIT WERK?

‘Natuurlijk is het werk met de dieren het leukst om te doen! Het voeren, het ondersteunen van dieren die 

nog niet zelfstandig kunnen zwemmen, observeren van de dieren en de (medische) onderzoeken zijn heel 

interessant. Maar alleen al hier aanwezig zijn en meehelpen maakt me erg blij.’

6. HEB JE EEN FAVORIETE BRUINVIS?

‘Ja die heb ik. Haar naam is ‘Jolien’. Ze kwam binnen in het opvangcentrum toen ik voor het eerst vrijwilli-

ger was bij SOS Dolfijn. Ze was erg zwak en we moesten haar continu in het water ondersteunen, omdat ze 

niet kon zwemmen. Het was heel spannend voor me om mee te maken dat een ziek dier binnenkomt en te 

leren wat de eerste dingen zijn die je dan moet doen. Ik vond het leuk om met Jolien in het water te lopen. 

Het was mooi om te zien hoe ze tijdens mijn verblijf  in Harderwijk steeds fitter werd.’

7. BRUINVIS LENE WAS NAAR JOU VERNOEMD? HOE WAS JE BETROKKEN BIJ HAAR STRANDING?

‘Toen bruinvis Lene was gestrand in Hooksiel had ik eigenlijk een dagje vrij. Ik ben snel naar het Seehund-

station gegaan, zodat ik er zou zijn zodra ze binnen gebracht werd. We hebben haar gewogen en terwijl een 

collega haar ondersteunde in een klein bassin heb ik haar ademhaling gecontroleerd. Daarna hebben we 

haar naar de Nederlandse grens gebracht en overgedragen aan SOS Dolfijn.’ 

8. WAT WAS VOOR JOU EEN ONVERGETELIJKE ERVARING BIJ SOS DOLFIJN?

‘Het is elke keer leuk om naar SOS Dolfijn te gaan. Iedereen van het team is erg vriendelijk. Elke keer dat ik 

hier ben, is een onvergetelijke ervaring voor me. En elk jaar is er wel iets nieuws om te leren en te zien.

9. EN TOT SLOT... KOM JE VOLGEND JAAR WEER TERUG?

‘Vanzelfsprekend wil ik graag weer terugkomen!! Het maakt niet uit of  SOS Dolfijn dan nog in Harderwijk 

gevestigd is of  ergens anders. Ik kom sowieso terug!’

 

VRIJWILLIGSTER LENE

http://www.sosdolfijn.nl
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T IP !  

Onderzoekers hebben grote hoeveelheden afval gevonden in de magen van de potvissen die eerder dit jaar 
op verschillende plaatsen in Europa, o.a. op Texel, strandden.
 
In vier van de dertien potvissen, die op de Duitse kust terecht waren gekomen, werd afval in de magen 
gevonden. Dit afval was niet de oorzaak dat de dieren strandden en overleden, maar het geeft wel de 
zorgwekkende situatie weer van de grote hoeveelheid afval in zee.

Al dit afval is afkomstig van mensen en het grootste deel van het afval komt vanaf  het land in zee terecht. 
SOS Dolfijn is dan ook blij met het verbod op gratis plastic tassen dat vanaf  1 januari van dit jaar in 
Nederland is ingegaan.

4MORGEN

        
    

 

POTVIS  VOOR NEDERLANDSE  KUST
Op zaterdagochtend 2 april werd door vogelspotters een grote walvis gezien bij het 
Zeeuwse Breskens. Al snel werd duidelijk dat het om een potvis ging. 

Een potvis voor de Nederlandse kust is vrijwel altijd een dier in nood. Potvissen 
kunnen in dit ondiepe gebied moeilijk navigeren en overleven.  SOS Dolfijn riep 
iedereen op om het dier niet te benaderen met boten, zodat de acties van hulpverle-
ners niet verstoord zouden worden. 

De potvis zwom in eerste instantie verder de Westerschelde op, maar dankzij een 
gezamenlijke operatie van de KNRM Breskens, Rijkswaterstaat, Douane en het 
Kustwachtschip De Zeearend is het gelukt om het dier weer richting open zee te 
begeleiden.  Het dier is na deze actie niet meer gezien en we gaan er dan ook vanuit 
dat hij zijn weg terug heeft gevonden!

 GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Om gestrande bruinvissen en 
dolfijnen te helpen is veel geld 
nodig. 

Je kunt SOS Dolfijn nu op een 
hele leuke manier steunen: door 
online te shoppen! 

Via de website van 4Morgen ga 
je naar je favoriete webwinkel en 
met je aankoop doneer je geld 
aan SOS Dolfijn. Zonder dat jij 
iets extra’s betaalt. Gratis done-
ren dus!

Dit filmpje legt in 1 minuut uit 
hoe het werkt: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=YCt4M_9l69Y 

Wij wensen jullie veel 
shopplezier!

  

AFVAL  IN  MAGEN GESTRANDE POTV ISSEN

 

KIDS CORNER

Bezoek eens de SOS Dolfijn webwinkel met diverse leuke producten zoals 
buttons, mokken, pluche en boeken. Het boek 'de kleine walvis' is onlangs zelfs 
verkozen tot 'Het prentenboek van 2017’! Met aankoop van deze artikelen steun 
je het werk van SOS Dolfijn!
 
Ga naar: https://www.sosdolfijn.nl/merchandise en bestel direct. 

OP ZOEK NAAR 
EEN OR IG INEEL  CADEAU?

https://www.youtube.com/watch?v=YCt4M_9l69Y
https://www.4morgen.org
https://www.4morgen.org
http://www.sosdolfijn.nl
http://www.sosdolfijn.nl/contact
http://www.sosdolfijn.nl/merchandise
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