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UITZET THOM

Het is alweer even terug, maar de laatste week van september was een bijzondere voor SOS Dolfijn. Zondagochtend  de 
22ste is het team in alle vroegte uitgerukt om een gestrande bruinvis van Terschelling op te vangen. Het diertje was bij 
het ochtendgloren gevonden door een lokale strandjutter. De bruinvis met de naam Dennis (vernoemd naar zijn vinder) 
had bij stranding duidelijke netafdrukken op zijn huid en heeft dus vastgezeten in visnetten. Het is een groot geluk dat 
hij niet is verdronken. Momenteel wordt Dennis nog verzorgd in het opvangcentrum, samen met de ernstig zieke bruin-
vis Ella. Na een periode van papvoeding eet Dennis nu gretig zijn visjes. Het gaat beter met hem, hoewel hij nog niet 
helemaal is opgeknapt. 
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DENNIS KRIJGT SONDEVOEDING

De stranding van Dennis viel samen met ‘de uitzet’ van twee andere bruinvissen. Thom en Tonia zijn op 24 september 
teruggebracht naar de Noordzee. Omdat er 24/7 voor Dennis moest worden gezorgd, was het nog even improviseren 
om genoeg ervaren mensen te krijgen die het transport konden verzorgen. Tot dinsdag zijn Thom en Tonia in quaran-
taine gehouden en dankzij de inzet van vrijwilligers en met hulp van dierenarts Paulien van het Dolfinarium kon de 
geplande uitzet gewoon doorgaan. Het transport naar zee verliep voorspoedig en beide bruinvissen zijn boven de Wad-
deneilanden teruggeplaatst in zee. Een mooi resultaat van een intensieve zorgperiode!

http://www.sosdolfijn.nl
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Wereldwijd zorgt visserij wel voor 
enorme aantallen slachtoffers onder 
walvissen, dolfijnen en bruinvissen. 
Onderzoek van het IWC (Internationale 
Walvisvaart Commissie) maakt duidelijk 
dat naar schatting 300.000 dieren per 
jaar sterven in visnetten als onbedoelde 
bijvangst. Dat betekend dat elke 2 minu-
ten een walvisachtige sterft in een 
visnet. Bijvangst is overigens ook een 
grote bedreiging voor andere diersoor-
ten zoals haaien, zeevogels en zeeschild-
padden.

Duurzaamheid in de visserij en het 
ontwikkelen en toepassen van visserij-
methodes met veel kleinere hoeveelhe-
den bijvangsten is daarom essentieel 
voor behoud van de zee en alle bijzon-
dere bewoners!
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VISNETTEN EEN GEVAAR VOOR BRUINVISSEN?  

De oproep voor nieuwe computers in de 
nieuwsbrief  van juli heeft geleid tot meerdere 
reacties. 

Dankzij Snelgebruikt.nl en SET ICT Services 
werken we met nieuwe computers en nieuwe 
hardware. 

We zijn hier erg blij mee en bedanken beide 
bedrijven voor de mooie donaties.

Na het opvangen van bruinvis Dennis, kreeg SOS Dolfijn de vraag of  de visserij een groot gevaar is voor bruinvissen 
en of  er vaker slachtoffers uit visnetten worden opgevangen. Wanneer een bruinvis in een visnet terechtkomt, spreken 
we van ‘bijvangst’. Het is namelijk niet de bedoeling dat de dieren worden gevangen, maar ze komen per ongeluk in 
de netten terecht. 

Dennis had hele duidelijke netafdrukken rond de snuit en in zijn bekje. De afgelopen 10 jaar hebben we slechts enkele 
dieren opgevangen die ook dergelijke duidelijke aanwijzingen hadden. Sommigen waren met zekerheid slachtoffer 
van bijvangst. Het meest sprekende voorbeeld hierbij is waarschijnlijk bruinvis Keesje. In 2011 werd zij gevonden in 
een staandwant visnet voor het strand van Katwijk. Gelukkig kon ze ondanks haar verstrikking het blaasgat boven 
water houden. SOS Dolfijn heeft deze ongelukkige bruinvis opgevangen en na een herstelperiode is ze weer terugge-
bracht naar zee.

Aan de andere kant zijn bruinvissen ook slimme dieren! Er zijn verhalen van bruinvissen die langs visnetten zwemmen 
om daar te fourageren. Ze maken dus soms handig gebruik van de situatie om hun eigen maaltijd bij elkaar te krijgen!

Af  en toe worden dode bruinvissen op het strand gevonden die tekenen hebben van verdrinking in visnetten. Hoewel 
visserij voor sommige dieren dus wel degelijk fatale gevolgen heeft, is de schaal waarop dit gebeurd in Nederland niet 
geheel duidelijk. Ook kunnen de verschillende visserijmethodes niet over één kam geschoren worden. Sommige 
zullen wel een probleem veroorzaken, andere niet. 

 

 

MICHAEL EN BEREND

BRUINVIS KEESJE IN VISNET

N I EUWE  COMPUTERS!  

http://www.sosdolfijn.nl
http://www.snelgebruikt.nl
http://www.setict.nl/nl
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VRI JWILL IGER  AAN HET  WOORD
Regelmatig komt in de nieuwsbrief  een vrijwilliger aan het woord. Dit keer is 
het de beurt aan een trouwe vrijwilliger uit Zwolle die bij strandingen altijd 
paraat staat. Ook toen bruinvis Dennis in september in het opvangcentrum 
aankwam, was hij al aanwezig om voor het gewonde diertje te zorgen.

 

Enige malen heb ik het voorrecht gehad de dieren terug naar hun thuis (de zee) te 
mogen begeleiden, wat een enorme kik geeft. Daar doen we het met zijn allen 
toch voor! Als het dus even kan, ben ik beschikbaar voor dit doel.

Het is een goede zaak dat SOS Dolfijn er is want er gaat al zoveel mis in de natuur 
door ons toedoen. Een enorm unieke ervaring voor mij was het opvangen van 
witsnuitdolfijn Robbie, wat een bijzonder dier was dat. Ik besef  mij wel degelijk 
dat het een groot voorrecht is dit werk te mogen doen, daar het allemaal speciale 
dieren zijn. 

Ik hoop oprecht dat stichting SOS Dolfijn dit werk in lengte van dagen kan blijven 
doen en dat ze daarvoor genoeg financiële en menselijke ondersteuning mag 
ontvangen.

Afgelopen zomer hoorden we 
een klein jongetje tegen zijn 
moeder zeggen: “mama, die 
dolfijntjes knuffelen”. Hij stond 
vol aandacht en met grote ogen 
voor de ramen bij het opvang-
centrum te kijken. Hij zag twee 
spelende bruinvissen in het 
bassin.

De analyse van het kleine ventje 
was eigenlijk zo gek nog niet: 
Bruinvissen hebben soms heel 
intensief  lichamelijk contact met 
elkaar. Ze zoeken elkaar bewust 
op en lijken te genieten van de 
aanraking. 

In de natuur kunnen bruinvissen 
goed alleen leven, maar worden 
ook vaak in kleine of  wat grotere 
groepen waargenomen. In het 
opvangcentrum zien we dat 
bruinvissen die hersteld zijn 
regelmatig een ander dier 
opzoeken om samen op te 
zwemmen. Ze raken elkaar 
hierbij aan en bewegen met hun 
lijf  langs de vinnen van de 
andere bruinvis. Vaak kiezen ze 
hiervoor de rugvin. Aan de 
bovenkant van de rugvin van 
een bruinvis zitten kleine knob-
beltjes. Waarschijnlijk spelen 
deze een speciale rol bij het 
sociale en lichamelijke contact 
tussen twee dieren. In het 
opvangcentrum noemen we dit 
gedrag waarbij dieren langs 
elkaars vinnen zwemmen en alle 
kanten op draaien vaak ’kroe-
len’, je kunt het ook knuffelen 
noemen.
 

 

ALBINO BULTRUG

KNUFFELENDE BRUINVISSEN

Hallo allemaal, ik zal mij 
eerst even voorstellen. 
Mijn naam is Gerhard 
Berendsen. Als ik het mij 
goed herinner, ben ik in 
2001 begonnen in het 
opvangcentrum, dus al 
zo’n 12 tot 13 jaar gele-
den. 

De werkzaamheden die ik 
in het opvangcentrum 
verricht, zijn zeer gevari-
eerd. Als er een strander 
wordt opgevangen, kom 
ik onmiddellijk om het 
dier te kunnen verzorgen. 
Het rondlopen met het 
dier in het bassin  en het 
observeren hoe hij of  zij 
zich gedraagt is erg 
belangrijk. Natuurlijk 
komt daar ook het voeren 
bij en moeten de bassins 
goed schoongehouden 
worden. 

KNUFFELENDE  

BRU INV ISSEN 

KNOBBELTJES OP RUGVIN

GERHARD MET BRUINVIS DENNIS 
BIJ AANKOMST SOS DOLFIIJN

http://www.sosdolfijn.nl
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