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VRAAG & ANTWOORD

Wil jij iets weten over bruinvissen of  
over SOS Dolfijn? Stuur een mailtje met jouw 

vraag naar info@sosdolfijn.nl en wie weet staat het 

antwoord in de volgende nieuwsbrief !

brief
    u i t gave  nummer  5 ,  ap r i l  2011

Nieuws

STRANDINGEN BU ITEN  NEDERLAND 
Van alle bruinvissen die door SOS Dolfijn zijn opgevangen, kwam ruim 20% niet uit Nederland. Hoog tijd om wat meer 
te weten te komen over strandingen buiten Nederland. 

Jan Haelters is wetenschappelijk medewerker bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, buiten-
dienst Oostende en vertelt: “Ik houd mij vooral bezig met bescherming van soorten en gebieden en werk mee aan het 
uitstippelen en uitvoeren van internationale wetgeving met betrekking tot het mariene milieubeleid. Onze opdrachten in 
verband met zeezoogdieren zijn zeer divers; zo voeren we een monitoring uit voor het bepalen van de aantallen en 
verspreiding van bruinvissen door het jaar heen in Belgische wateren en bepalen we mogelijke effecten van de construc-
tie en exploitatie van offshore windparken.”

Jan geeft aan dat bij strandingen van dode en levende walvisachtigen en andere zeezoogdieren een heel team samen-
werkt: “Daarin werken we samen met o.a. de officiële hulpdiensten; brandweer en politie, SeaLife Blankenberge, maar 
ook met andere instituten en overheidsdiensten. Wij hebben permanent materieel stand-by voor het transport van 
levend aangespoelde kleine walvisachtigen; een transportkist voor bruinvissen of  kleine dolfijnen en een transportkist 
voor grotere dieren. We hebben ook een kleine vrachtwagen waarmee we de dieren tot halverwege Harderwijk kunnen 
brengen om ze aan SOS Dolfijn over te dragen. 

  

Af  en toe assisteren we onze Franse collega’s: die brengen 
dan gestrande levende bruinvissen tot bij ons en wij transpor-
teren de dieren dan weer verder naar Harderwijk – daarbij is 
heel wat coördinatie vereist!” Op de vraag wat hij bijzonder 
vindt aan zijn rol bij walvisstrandingen, antwoordt Jan: “Elke 
stranding is anders, verrassend, bij elk dier valt je wel iets op. 
Ik doe dit werk nu al zestien jaar en het is steeds goed gegaan. 
Iedereen is geïnteresseerd in walvisachtigen – het zijn 
misschien wel de meest populaire zeedieren.

Een groot verschil tussen vroeger en nu is trouwens de 
mobiele telefoon! Ik kan me niet meer voorstellen dat we op 
het strand stonden met zo’n groot zwaar ding met een lege 
batterij na twee telefoontjes.”

Via  deze weg wil SOS Dolfijn iedereen bedanken die zich bij 
een stranding in het buitenland inzet om een dier veilig naar 
Harderwijk te brengen!

SAVE  THE  DATE !  
Op zaterdag 7 mei 2011 viert SOS Dolfijn dat het opvang-
centrum precies twintig jaar geleden, in 1991, feestelijk 
werd geopend. 

Zet deze datum alvast in je 
agenda, want we zouden het 
leuk vinden als jij dit feest met 
ons mee komt vieren!

Binnenkort meer informatie!  

JAN HAELTERS  DRAAGT  ZORG BRU INV IS  OVER
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NU IN  HET  OPVANGCENTRUM
In de vorige nieuwsbrief  kon je lezen over Anne, Sienke, Jelser, Veroniek en Keesje. Met 
deze laatste vier dieren gaat het, naar omstandigheden, goed. Bruinvis Anne, die sinds 
december in het opvangcentrum verblijft, wordt zelfs al voorbereid op een terugkeer 
naar zee. Ze heeft geen medicijnen meer nodig, jaagt goed op vis en is gezond verklaart 
door de dierenarts. 

We laten Anne nu regelmatig wennen aan het liggen in de transportkist, zodat voor haar 
de reis terug naar zee zo rustig mogelijk kan verlopen. Voordat Anne in zee kan worden 
teruggeplaatst, moet ze namelijk eerst nog een poosje reizen. Eerst met de dolfijnambu-
lance naar de kust en daarna per boot de Noordzee op. 
    

Op vrijdag 4 maart kwam er een zesde bruinvis het opvangcentrum binnen. Het is een 
vrouwtjesbruinvis en van haar vinder heeft ze de naam Jolien gekregen. Jolien is gevon-
den op het strand bij Groote Keeten (kop van Noord-Holland) door een mevrouw van 
73 jaar! Deze mevrouw heeft ervoor gezorgd dat SOS Dolfijn op de hoogte werd 
gebracht en heeft net zolang voor het dier gezorgd totdat het EHBZ team ter plaatse 
was om het dier naar een veilige en rustige plek te brengen. Jolien was namelijk in een 
berg schelpen terechtgekomen en de meeuwen zaten al om haar heen. Meeuwen 
houden wel van een hapje bruinvis! 

Jolien was bij binnenkomst ernstig vermagerd. Zij bleek niet in staat om te zwemmen. 
Ze hield haar staart stijf  en bewoog er nauwelijks mee. Inmiddels zwemt Jolien gelukkig 
zelf. Ook is ze erg alert en lust ze graag vis. Ze eet de vissen gretig uit onze hand. 
Hoewel Jolien nog steeds veel zorg nodig heeft, gaat ze met kleine stapjes vooruit. 

Op onderstaande 
foto, gemaakt door 
Marcel Antons, zie 
je een gramper, ook 
wel grijze dolfijn 
genoemd. Met de 
jaren wordt de 
lichaamskleur van 
een gramper lichter 
en oudere dieren 
kunnen bijna wit 
zijn. Bovendien 
zitten volwassen 
grampers vol 
schrammen, vlek-
ken en spikkels.  

De foto is genomen 
in de buurt van Pico, 
één van de vulkaan-
eilanden van de 
Azoren. 
       
Heb jij een mooie 
foto van een bruin-
vis of  dolfijn? Mis-
schien wel gemaakt 
in onze eigen 
Noordzee? 
Stuur hem op naar 
info@sosdolfijn.nl 
en misschien zie je 
jouw foto terug in de 
volgende nieuws-
brief !

FOTO 
VAN DE  
MAAND 
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JOUW GEBRU IKTE  GSM KAN ONS  
HELPEN!  

 

JOL I EN  
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