
        
    

Op 28 oktober werd voor de kust bij Scheveningen een groep van ongeveer negen grienden waargenomen. Grienden 
behoren tot de dolfijnenfamilie en zijn goed herkenbaar aan het opvallende bolvormige hoofd. Met een lengte tot wel 
acht meter is het één van de grootste dolfijnensoorten.

Op basis van berichten en beeldmateriaal maakten de medewerkers van SOS Dolfijn zich zorgen om deze dieren. De 
groep vertoonde onrustig gedrag en leek gedesoriënteerd. Daarnaast kunnen grienden zo dichtbij de kust makkelijk in 
de problemen komen. SOS Dolfijn deed een oproep aan iedereen om de grienden niet te verstoren met boten en de 
dieren zoveel mogelijk met rust te laten. Een team van SOS Dolfijn heeft de dieren ter plaatse geobserveerd. Het gedrag, 
waarbij dieren gegroepeerd bleven en steeds met het hoofd boven water kwamen, wees op een zorgwekkende situatie. 
Dit gedrag wordt vaker gezien bij grienden voordat zij op de kust terechtkomen. Ook werd contact onderhouden met 
experts uit Groot Brittannië die ervaring hebben met strandingen van grienden.

De grienden werden voor het laatst aan het eind van de middag waargenomen voor de kust van Wassenaar. Het onrus-
tige gedrag van de dieren werd vastgelegd: https://youtu.be/8jF1kIflUS8

We hoopten natuurlijk dat de dieren hun weg terug zouden vinden naar diepere zee. Helaas kwam er op 2 november een 
verdrietig bericht uit Frankrijk. In het Noord-Franse Hardelot waren die ochtend tien aangespoelde grienden gevonden. 
Zes van de dieren waren op dat moment al overleden. De vier levende grienden werden door brandweermannen nat 
gehouden op het strand. Op beeldmateriaal is te zien dat de dieren vermagerd zijn. Het is zeer aannemelijk dat het om 
dezelfde groep grienden gaat, die een week eerder voor onze kust te zien was. Er is geprobeerd de vier levende dieren 
weer terug te brengen naar zee. Eén van de dieren is helaas alsnog op het strand overleden. De andere drie dieren 
verkeerden in zorgelijke toestand, maar zijn door de brandweer wel teruggezet in zee. SOS Dolfijn hoopt dat de grienden 
het gered hebben.
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BI JZONDERE  WAARNEMINGEN

 

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Graag zetten we trouwe 
sponsors en donateurs in 
het (winter)zonnetje. 

Helaas kunnen we niet 
altijd al onze donateurs 
persoonlijk noemen. Deze 
maand willen we graag een 
enthousiaste partner en 
sponsor op administratief  
gebied bedanken: iQOUNT 
is al jaren vriend van SOS 
Dolfijn. 

Naast het verzorgen van de 
financiële en salarisadmi-
nistratie, wordt ook de 
jaarlijkse financiële verant-
woording van de stichting 
belangeloos opgesteld. 

Medewerkers van iQOUNT 
staan altijd voor ons klaar 
bij vragen, we zijn enorm 
blij met de steun en hulp 
die we van hen krijgen. 

Zonder deze samenwer-
king en vele andere part-
ners is het opvangwerk 
onmogelijk.

  

 

 

De groep grienden was niet de enige opvallende waarneming in de afgelopen weken. De 
volgende dieren werden ook voor onze kust gezien:

* Eerder deze maand werd op 12 oktober ook een groep GRIENDEN waargenomen   
 langs de Nederlandse kust. Toen zwom een groep van zo’n tien dieren langs de kust  
 bij Castricum (mogelijk dezelfde groep als bij Scheveningen).
* Op 18 oktober kwam een waarneming binnen van een dolfijn bij Texel, vermoedelijk 
 een TUIMELAAR.
* Op 21 oktober werd een TUIMELAARDOLFIJN gezien bij Ameland.
* Op 1 november werden drie WITSNUITDOLFIJNEN waargenomen in de Wester-  
 schelde [ZL].
* In de haven van Rotterdam is een dode DWERGVINVIS gevonden op de boeg van een 
 schip op 7 november. Het leek erop dat het dier niet lang voordat het schip de haven  
 binnenvoer is aangevaren. 
* 9 november werd nog een dode DWERGVINVIS ontdekt op de bulb van een schip in de  
 sluis bij Terneuzen. 
* Op 12 november is een BULTRUG gespot in de Noordzee ter hoogte van IJmuiden.
* Op 14 november werd vermoedelijk weer een BULTRUG (maar in ieder geval een   
 baleinwalvis) gezien in de Noordzee vlakbij de Maasvlakte.
* Op 2 december is een dode GRIEND aangespoeld op het strand van Vlissingen.
* Op 2 december werd tevens een BULTRUG gesignaleerd voor de kust bij Vlissingen.  
 Hij zwom via de Westerschelde richting het binnenland. Dat was even een spannend  
 moment, maar gelukkig vond hij zijn weg terug naar open zee.
* Op 12 december is een dode DWERGVINVIS gevonden op zandplaat de Razende Bol.

Naast deze grote walvissen komen vrijwel dagelijks meldingen binnen over BRUINVISSEN. 
Onze eigen Noordzeewalvis laat zich zeer regelmatig aan mensen zien!

  

Op maandag 30 november is de webshop van SOS Dolfijn 
online gegaan! Hier kun je unieke bruinvisproducten 
kopen, zoals mokken, paraplu’s, stickers, pennen en bruin-
visknuffels. Dus zoek je nog een leuk kerstcadeau of  wil je 
jezelf  een leuk cadeautje geven? 

Kijk dan op: http://www.sosdolfijn.nl/merchandise en 
bestel direct. 

Met je aankoop steun je het werk van SOS Dolfijn!

NIEUWE WEBSHOP ONL INE!

ALT I JD  OP  DE  
HOOGTE !

http://www.sosdolfijn.nl
http://www.sosdolfijn.nl/merchandise
https://www.facebook.com/Stichting-SOS-Dolfijn-164679510273308/
https://twitter.com/sosdolfijn
http://www.iqount.nl
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SP ITSSNUITDOLF I JN  VOOR DUITSE  KUST

 

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Op 25 oktober ontving 
SOS Dolfijn net voor het 
middaguur een telefoontje 
dat bij de Belgische 
badplaats Koksijde een 
levende bruinvis was 
gevonden. Het was een 
zonnige zondagmiddag en 
wandelaars hadden een 
bruinvis in de branding 
zien liggen. 

Helaas wisten de omstan-
ders niet dat gestrande 
bruinvissen en dolfijnen 
altijd medische hulp nodig 
hebben en ze dachten er 
goed aan te doen om het 
dier terug te zetten in zee. 
De bruinvis spoelde echter 
keer op keer weer aan. 

Uiteindelijk besloot men 
om hulp in te roepen en de 
brandweer werd gealar-
meerd om het dier van het 
strand op te halen. SOS 
Dolfijn maakte zich onder-
tussen gereed om met de 
dolfijnambulance naar 
België te vertrekken. Vlak 
na de telefonische melding 
bleek de bruinvis echter 
overleden te zijn. 

  

 

 

Op 26 september werd SOS Dolfijn door haar Duitse collega’s op de hoogte gebracht van 
een ‘vreemde gast’ in de Oostzee. Er was een grote dolfijn gezien vlak voor de kust bij 
Wholen Berger Wiek. Dit dier was zelfs al een keer gestrand en door plaatselijke vissers 
teruggezet in zee. 

Het bleek om een spitssnuitdolfijn te gaan; een dolfijnensoort die normaal gesproken alleen 
voorkomt in de diepe wateren van de Noord-Atlantische oceaan. Het dier bleef  meer dan 
twee weken in het gebied rondzwemmen en kwam daarbij  vaak ongebruikelijk dichtbij 
mensen en boten. Ook was hij veelvuldig aan het springen. De situatie werd door SOS 
Dolfijn als zorgelijk ingeschat. Mogelijk zou het dier onvoldoende voeding vinden en er 
waren twijfels of  het dier zijn weg terug zou kunnen vinden naar diepere zee. 

Ook het onrustige spronggedrag baarde zorgen. SOS Dolfijn heeft  ruim 20 dagen continue 
stand-by gestaan voor hulp en advies. Uiteindelijk werd het dier niet meer waargenomen. 
Uiteraard hoopte iedereen dat het dier zijn weg terug had gevonden, maar helaas spoelde 
de dolfijn op 22 oktober dood aan in Zweden.

Bekijk beelden via: https://www.youtube.com/watch?v=VvqPnCmc6UU&app=desktop 

 

GESTRANDE BRUINV IS  RENESSE

Op 14 november kwam een melding binnen bij het EHBZ (Eerste Hulp bij Zeezoogdieren) 
team in Zeeland. Er was een levende bruinvis gevonden op het strand van Renesse. Terwijl 
SOS Dolfijn met de dolfijnambulance onderweg ging om het dier in nood op te halen, 
ontfermden de EHBZ-ers zich over het dier. De ernstig gewonde bruinvis werd in een 
speciale transportkist van het strand gehaald en verzorgd. De mannen en hun patiënt 
mochten de komst van SOS Dolfijn afwachten in Hotel De Zeeuwse Stromen. 

Aan het begin van de middag arriveerde het team van SOS Dolfijn en kon de bruinvis van 
iets meer dan een meter lengte worden overgedragen.

Bij aankomst in het opvang-
centrum van SOS Dolfijn is 
het dier door de dierenarts 
onderzocht. Gezien de diverse 
verwondingen en de ernstig 
vermagerde toestand van de 
jonge bruinvis, is besloten om 
het dier verder lijden te 
besparen en in te laten slapen.

 DODE WALV IS  AANGESPOELD
Op zaterdag 12 december werd door de Kustwacht een gestrande, dode walvis gezien op de zand-
plaat de Razende Bol. De Razende bol is een onbewoond eiland ten zuidwesten van Texel. De 
Kustwacht is direct met SOS Dolfijn in contact getreden. Het is belangrijk dat bij het aanspoelen van 
deze dieren direct actie ondernomen wordt om de situatie te onderzoeken.

Hoewel SOS Dolfijn zich vooral bezig houdt met het verstrekken van deskundig advies en hulp bij 
levende walvissen in nood, fungeert zij in dit soort gevallen ook als coördinator. De organisatie zorgt 
ervoor dat de juiste partijen worden ingeschakeld om het dier te onderzoeken. Het lukte Ecomare 
om op zondagochtend foto’s te maken van het dier en hieruit bleek dat het om een dwergvinvis ging. 

Het dier is voor sectie overgedragen aan de Universiteit Utrecht. Hopelijk levert dit verdere onder-
zoek ons meer informatie op over de stranding van het dier.

http://www.sosdolfijn.nl
https://www.youtube.com/watch?v=VvqPnCmc6UU&app=desktop
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T IP !  

ETEN  EN  
GEGETEN  WORDEN

        
    

 

DRINGENDE OPROEP:  GELD NODIG!

SOS Dolfijn is voor 2016 hard op zoek naar particulieren en bedrijven die de stichting 
met een (extra) donatie of  gift willen steunen. Eén van de hoofdsponsors van SOS 
Dolfijn heeft de steun en sponsoring door omstandigheden flink moeten verlagen. 
Ook zijn donateursbijdragen de afgelopen jaren achtergebleven. Om die reden 
komen wij op dit moment nog veel geld tekort om in 2016 ons werk te blijven doen. 
Om walvissen in nood te kunnen helpen, moeten we altijd over voldoende middelen 
beschikken om de dieren daadwerkelijk hulp te kunnen bieden. Voor medicatie, vis, 
zorg en overige medische kosten komen we op dit moment nog financiële middelen 
tekort. Uit ervaring weten we dat de meeste levende dieren in de wintermaanden 
stranden. We willen ze niet in de kou laten liggen!

Help ons de bruinvissen en dolfijnen helpen! Wil je weten hoe? Kijk dan op onze 
website: http://www.sosdolfijn.nl/doneren/particulieren 

Heeft u een bedrijf  en wilt u ons zakelijk steunen? Neemt u dan vrijblijvend contact 
op met Paula van de Geest, medewerker Communicatie en Relaties. 
E-mail: paula.van.de.geest@sosdolfijn.nl of  telefonisch op nummer 06-50511890.

Alvast hartelijk dank voor de (extra) steun!

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Bruinvissen eten iedere dag zo’n 
10% van hun eigen gewicht aan vis. 
Verhongering is dan ook een 
constante bedreiging voor ze. Daar-
naast zijn verdrinking in visnetten, 
aangevallen en gegeten worden 
door grijze zeehonden een belang-
rijke doodsoorzaak. 

Dit alles blijkt uit onderzoek van 
Mardik Leopold van IMARES, waar 
hij op 20 november op promo-
veerde aan de Universiteit van 
Wageningen. 

Wil je het volledige onderzoek zien, 
kijk dan hier:

https://wurtv.wur.nl/p2gplayer/
Player.aspx?id=cc8wdU

  

KIDS CORNER

WAT STAAT  ER  OP  HET  
MENU VAN DE  BRU INV IS?
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