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Voorzitsels 
 

Mijn voorgaande voorzitsel is al weer een hele tijd terug. De uitvoering van het besluit om 
eenmaal per jaar nog een papieren clubblad met adressenlijst uit te brengen, heeft toch meer 
gevolgen waar ik, althans toen niet, aan gedacht heb. Namelijk, op dit moment realiseer ik me 
dat het regelmatig verschijnen van het clubblad je wel aan het denken en schrijven zette. 
Hopelijk komt er straks, nu we de website klaar hebben, met wat meer regelmaat een 
nieuwsflits. Kan ik me daar uitleven in mijn favoriete hobby, het schrijven van de voorzitsels. 
 
Nu is het meestal geen probleem om een terugblik te geven en daarnaast de toekomst in te 
kijken. Alleen zal het nu iets meer op de komende tijd gericht zijn. Terugkijken wordt voor mij 
heel moeilijk. Gezien de vakantie periode en dat de bestuursvergaderingen even stil liggen, weet 
ik op dit moment weinig van het actieve duiken af. Mede natuurlijk, ondanks mijn goede 
voornemens, vanwege het niet meer duiken door mij en het weinig bezoeken van de 
duikweekenden. 
 
Hopelijk hebben velen van jullie de website al bezocht. Nu ben ik niet zo’n web kenner, maar ga 
ik op Google zoeken, dan staan we zowat bovenaan. Bezoek ik onze site, dan zie ik een 
professionele site. Die lekker leest en makkelijk doorklik. Bravo Bart Martens.  
 
In september starten we weer met de binnenwatertrainingen. Op 16 september is onze intro-
avond gepland en hopen daar veel nieuwe leden enthousiast te maken. 
 
Zoals jullie weten hebben we vorig jaar een visie gepresenteerd tijdens de ALV. Deze luidt: 

Duikteam Eindhoven; een levensvatbare actieve duikclub voor jong (>15 jaar) en oud. 
 Waarbij we opvallen binnen de Regio Eindhoven door; 

• Mogelijk maken van duiken 
• Gezelligheid 
• Sportiviteit 
• Flexibel en goed georganiseerd 
 

Op basis hiervan is de vereniging tegen het licht gehouden en hebben we kunnen stellen dat we 
sommige dingen al zeer goed doen, maar dat er ook acties genomen moesten worden. 
Bijvoorbeeld om meer informatievoorziening te verrichten naar de leden, zie het jaarblad hiervan 
als een goed uitvloeisel. Maar ook de nieuwsflits die we vanaf heden structureel tweemaandelijks 
willen verzenden en de zeer goed opgezette website als voorbeeld. Daarnaast zijn de 
duikzondagen ook uitvloeisel uit de visie om nog meer duiken mogelijk te maken. 
 
Ook is de Lustrumcommissie druk achter de schermen aan het werken om het 6e lustrumfeest, 
het 30 jarig bestaan van Duik Team Eindhoven, een knalfeest te laten worden. Vele ideeën zijn 
de revue al gepasseerd, enkele reeds in uitvoering. Het laatste binnenweekend moet tevens de 
afsluiting van het lustrumjaar worden. Dus dat wordt ook nog iets speciaals. Meer even niet 
toegelicht, het moet ten slotte ook een verrassing blijven. 
 
 
Veel zwem en duikplezier. 
 
Sjaak 
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Voorwoord van de redactie 

 

Hier is ie dan, het nieuwe jaarblad. Het naslagwerk voor 2009/2010 over alle duik-
“dingetjes” van Duikteam Eindhoven, om eens rustig in de loop van het jaar erop na te 
slaan. 
 
Na een heerlijk duikseizoen waarbij ik heb genoten van de haaien, schildpadden, inktvissen 
en andere zeldzame vissen in Australie en daarna de toch nog steeds mooie wateren van 
Nederland is het tijd om vooruit te blikken naar het volgende duikjaar.  
 
Met dit jaarblad hopen we elk nieuw en bestaand lid op de hoogte te brengen van wat we 
als club hebben gedaan en wat we in seizoen 2009/2010 willen gaan doen. Bij het in elkaar 
zetten van dit jaarblad was het leuk om te zien hoe actief we als club zijn en hoeveel 
gezellige evenementen we in een jaar organiseren. Het is daarom ook leuk om de foto’s 
weer terug te zien. 
 
Ieder bedankt die zich afgelopen jaar weer voor de club heeft ingezet en mee heeft 
geholpen met het tot stand brengen van dit jaarblad. 
 
Veel leesplezier, 
 
Gerwin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mijn vakantiekiekje (walvishaai van 8 mtr in Australie) 
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Duikopleiding  2009/2010 

 

Vanaf dit jaar is op de website www.duikteameindhoven.nl  een overzicht neergezet van alle NOB 
duikcursussen. 

De normale 1,2 en 3 sters zullen dit jaar bij interesse worden gegeven. Wil je dit seizoen nog 
meedoen laat dit dan even weten aan Bart Reinders. 

Als je belangstelling hebt voor een van de vele specialisaties, schrijf je dan via de website in bij jouw 
gewenste specialisatie. Periodiek wordt gekeken naar het aantal inschrijvingen, waarop bepaald 
wordt welke duikcursus als eerst gegeven wordt.  

Indien een nieuwe specialisatie wordt gehouden, wordt ieder vooraf ingelicht. 

 

Daarnaast is afgelopen 16 september weer een introductieavond gehouden. Bij het uitbrengen van dit 
jaarblad was nog niet bekend hoeveel nieuwe 1-sters hieruit zijn voortgekomen. 
 
 
We wensen ieder die dit jaar weer met een opleiding of specialisatie begint veel succes en vooral heel 
veel plezier.  

 
En als je even geen opleiding doet is er natuurlijk elke woendagavond vanaf 21:00 conditiezwemmen 
in de tongelreep! Tot dan. 
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NIEUWSFLITS REDACTEUR GEZOCHT 
 

Help jij onze leden aan de belangrijke DTE nieuwtjes? 
 
 
 
 
Deze taak kost niet veel tijd, maar is de belangrijkste 
manier om onze leden continue op de hoogte te 
brengen.  
 
Om de drie maanden kijk je wie een nieuwsstukje 
heeft en voegt al deze stukjes samen zodat een 
nieuwsflits van 2 A4-tjes onstaat, welke daarna wordt 
rondgestuurd naar alle leden. Natuurlijk word al je 
creativiteit/eigen ideeën op prijs gesteld.  
Het zal ongeveer 4 uur per kwartaal in beslag nemen. 
 
Heb je interesse of wil je meer weten, bel of mail dan 
even met Wilco (Secretaris@duikteameindhoven.nl). 
 

 
 

Een 5% tot 10% korting voor DTE leden! 
 

Scuba City aan de Limburglaan te Eindhoven biedt vanaf begin 2009 de leden van Duikteam 
Eindhoven een korting aan op duikspullen en hoopt hiermee meer DTE leden naar Scuba 
City te trekken.  
 
De kortingen zijn als volgt; 

• DTE Leden krijgen een 5% korting op normale aankopen (exclusief aanbiedingen en 
acties). 

• DTE Instructeurs krijgen een 10% korting op normale aankopen (exclusief 
aanbiedingen en acties en alleen voor eigen gebruik). 

Scuba City heeft reeds de namen van onze club met daarbij de melding of je instructeur 
bent of niet. Vergeet dus niet voor het afrekenen aan Scuba City te melden dat je van DTE 
bent. 
 
Andere leuke regelingen die Scuba City aan Duikteam Eindhoven aanbiedt zijn speciale 
kortingsbonnen voor nieuwe cursisten en andere leuke periodieke initiatieven. Deze leuke 
periodieke Initiatieven delen we mee via de verschillende DTE nieuwsflitsen door het jaar 
heen. 
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Een terugblik op de evenementen 
georganiseerd in Seizoen 2008/2009 

Wat lopen op het wad tijdens het 

BeNeDuLux weekend in Friesland 

Buiten was het guur maar 
binnen was het warm tijdens 
het laatst weekend van het 
jaar. Docenten biologie 
gaven theorie en praktijk 

over de onderwater biologie.  

Tijdens het mossel-
avondje in Maart 
werd de enige echte 
DTE Lustrumquiz  
georganiseerd, over 

30 jaar (DTE)historie. 

Tijdens het Nazomer-weekend in 
September  regende de tent nat maar 
de Grevelingen was nog lekker warm 

De DTE nieuwjaars 
borrel bij Stranders 
was ook dit jaar 
weer een succes 

Met het Hemelvaart-
weekend op Tholen 
werd er weer naar de 
BBQ op zaterdag 

uitgekeken. 

In het zomerseizoen werd er om de 2 
weken een duik op zondagochtend in de 
omgeving van Eindhoven georganiseerd 

Lekker lang licht tijdens het 

Zwoele Avonden Weekend in Juli 

Het eerste 
binnen 

weekend 
van dit 

seizoen in 
de jeugd 
herberg 

in 
Bruinisse 
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DUIKZONDAGEN 2010 
 

Impressie  duikzondagen 2009 
Deze zomer zijn we op bijna alle duikstekken geweest die waren ingepland, een duik 
hebben we maar hoeven af te zeggen door een lage opkomst. Wat we hebben gehoord is 
van diegene die mee zijn geweest is het zeer geslaagd geweest. We zijn deze zomer 
geweest in: 
 

• Boschmolenplas 

• Langspier 

• Rauwbraken 

• Grote Hegge 

• Kempervennen 

• Engelenmeer 

• Naturgard 

• Berendonck Aquaville 

 
Een kleine impressie: 

 

 
 

Ideeen welkom voor duikzondagen 2010 
 

Net als afgelopen jaar willen we weer de duikzondagen organiseren in seizoen 2010, Graag 
horen we van jullie welke plassen jullie graag zouden bezoeken op een zondag in 2010. Een 
voorwaarde is dat de reistijd ongeveer 1 uur moet zijn, tenzij het een heel speciale duikstek 
is. 
 
De volgende suggesties zijn al gedaan: 

• La Gombe, Esneux 
• Zilvermeer, Mol  
• Het Kanaal, Eindhoven 
• Naturgard in laat najaar, Ibbenbuhren 

 
Op de www.duikteameindhoven.nl kun je jouw suggesties aangeven. 

 

 

 
Wrakje op de Kempervennen  

  
Aleh @ Naturgard 

 
De indrukwekkende steuren van 
Naturgard 
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               Evenementen Seizoen 2009 -  2010  
 

 

 

Nazomerweekend op vrijdag 11 september – zondag 13 september bij   

Camping Den Osse te Brouwershaven.  

 
 

Op zondag 27 september een gezellige activiteitendag voor de 
hele familie: 
Kanoën op De Dommel in Valkenswaard! 

 
 
 
Binnenweekend  Recreatiepark Klaverweide vrijdag 30 oktober -   
zondag 1 november te Ellemeet  
Tijdens dit weekend worden er ook lustrumactiviteiten voor de  
Kinderen georganiseerd.  
  
 
     Sinterklaasavond op woensdagavond 2 december 
     Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar de Tongelreep. 

 

 
 
 

Nieuwjaarsborrel waarschijnlijk bij Stranders te  
Best: 

         Met z’n allen proosten op een mooi, nieuw duikjaar!  
 
 

                           
Binnenweekend in April/Mei in een warme kampeerboerderij in Zeeland: 
  Het eerste duikweekend van het jaar: zet de gourmetstellen maar vast klaar!   
 
 
 

Hemelvaartweekend waarschijnlijk weer op Tholen: 
  Duiken op de mooiste plekken van de Oosterschelde en genieten van een  
  “lekkere luxe bbq”! 

 
 
In July het Zwoele Zomer Avonden Weekend in Zeeland 
Lekker lang licht en mooie schemerduiken op Schouwen-Duiveland.  
Zet je tent of caravan op het ruime veld van deze camping! 
 

In de zomer weer regelmatig duiken in een plas rond Eindhoven.  

Heb je zelf een favoriete stek; laat het weten op www.duikteameindhoven.nl! 

 

 

 

 

 

 

 

 

!! Het programma voor 2010 is nog 
niet af maar waar je wel op kunt 

rekenen is het volgende:  

Schrijf het in je 
agenda: DTE 

Lustrumfeest op 
Zaterdag 17 

oktober 
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DTE Website 
 

Het heeft nogal wat bloed, zweet en tranen gekost, maar afgelopen september is de nieuwe 
website opengesteld voor alle leden van Duikteam Eindhoven. 
 

 

 
 
 
De reden om een nieuwe website te maken was om een nog beter platform neer te zetten 
om alle leden makkelijker met elkaar te laten communiceren, alle informatie over de club op 
een centrale plek te verzamelen en natuurlijk een website te maken die nog wervender is 
voor nieuwe leden. 
Er is gekozen voor een nieuw onderliggend systeem dat gebruik maakt van de laatste 
ontwikkelingen op internet. We zijn nu beter voorbereid op de toekomst! 
 
Onderlinge communicatie 
Nu iedereen een inlogcode heeft ontvangen, kan je reageren op de berichten op de website. 
 
Informatie 
Alle informatie over komende evenementen, fotoboeken en opleidingen zijn beschikbaar. 
Je kan je ook inschrijven voor evenementen en zien wie zich reeds heeft ingeschreven. 
 
Nieuwe mogelijkheden 
De website ondersteund nu een aantal nieuwe features die het volgen of delen van de 
activiteiten steeds makkelijk maken: 

• RSS Feed - Blijf nu automatisch op de hoogte van alle berichten. 
• Twitter - Korte updates over de website en de leden. (leuk detail: de NOB benaderde 

DTE als eerste nadat ze Twitter als communicatiekanaal gingen gebruiken) 
• Social Media - Deel een bericht van de website op je Hyves pagina of ander platform. 

 
Werving van nieuwe leden 
De website is aantrekkelijk geworden voor potentiële leden. 
Er wordt via een duidelijk verhaal beschreven wat lidmaatschap van Duikteam Eindhoven 
inhoudt. 
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Het was ook belangrijk om beter gevonden te worden in Google en andere websites. 
Daarom is een online PR campagne gestart. Hierdoor komen we nu op elke belangrijke  
 
zoekopdracht in Google op de eerste pagina terecht, vaak ook binnen de top 5! 
Tot nu toe heeft de nieuwe website al veel nieuwe bezoekers opgeleverd. Ook tonen steeds 
meer mensen interesse in de club door extra informatie op te vragen. 

 

 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Er zijn nog een aantal zaken die het komende jaar worden geïmplementeerd: 

• Het openen van enquêtes via de website. 
• Forum om allerlei zaken te bespreken en te koop aan te bieden 
• ...? Waar nog behoefte aan blijkt te zijn vanuit de vereniging. Heb je een idee, laat 

het weten! 

Als je foto's, films of andere zaken hebt die je via de website wilt delen, neem dan contact 
op met Bart Martens (bart@beeem.nl). 
We willen deze informatie graag beschikbaar stellen aan iedereen. 
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DUIKTEAM  EINDHOVENDUIKTEAM  EINDHOVENDUIKTEAM  EINDHOVENDUIKTEAM  EINDHOVEN    

30  JAAR30  JAAR30  JAAR30  JAAR    
    

Inderdaad, het 6e lustrum staat voor de deur, dus tijd voor een feest! 
Te beginnen met een grandioze avond voor alle DTE-leden (met 
partner natuurlijk!): 
 
 

Datum: 17 oktober 2009 (gewijzigd) 
Waar: de Steenoven te Helmond 
Tijd: vanaf 20.00 uur. 

 
 
Een hapje, een drankje, prima muziek en dat alles in (hoe kan het 
anders met dit lustrum) 30-er jaren tinten, vanuit het thema “Dress to 
Impress” . 
 
DTE heeft een naam hoog te houden als het gaat om de 
lustrumfeesten, dus ook deze keer gaan we knallen. Houdt de datum 
vast vrij in je agenda, de uitnodiging volgt nog. 
 
Ook het laatste duikweekend dit jaar, van vrijdag 30 oktober tot en 
met zondag 1 november zal in het teken staan van het 6e lustrum, 
natuurlijk met een nadruk op “Kids Saturday” waar ook weer de 
spetters vanaf zullen vliegen, oftewel, ze zullen in het Zeeuwse 
Klaverweide weer weten dat DTE een feestje heeft te vieren. Natuurlijk 
wordt er dan ook weer volop gedoken. 
 
 
Zorg dat je erbij bent!!!!! 
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Onderwater archeologie in Curacao.  
 
Na een paar honderd duiken krijgen sommige duikers behoefte aan een extra bezigheid 
onderwater. De NOB specialisaties bieden nog even soelaas, maar niet voor lang. Mij leek 
onderwater archeologie wel leuk. Na wat zoeken vond ik in het oostelijke rivierengebied een 
klein groepje dat zich bezighoudt met deze tak van sport. De eerste associatie die mensen 
hebben bij het woord “onderwater archeologie” is die van het zoeken naar schatten in 
kristalhelder tropisch water. Dat bleek echter niet de praktijk. In koud, donker water, 
gehinderd door zeer slecht zicht worden metingen uitgevoerd en voorwerpen verzameld. 
Niet om je zelf daar mee te verrijken, maar om “het verhaal van het wrak” te reconstrueren. 
Niet een activiteit die veel duikers zal aanspreken. Het zal ook geen verbazing wekken dat 
het wereldje van onderwater archeologen heel erg klein is.  

 
Soms echter verruilen we het koude Nederland voor een warmere plaats, zoals Curacao, 
waar we op uitnodiging van een lokaal groepje onderwater archeologen twee weken op een 
wrak in de haven hebben gedoken. Het te onderzoeken object was het wrak van de 
Mediator, een van de eerste stoomvrachtschepen. Het wrak rust al meer dan en eeuw op de 
havenbodem van Curacao en is in die tijd bedekt geraakt met een dikke laag afval. Dat afval 
is het tastbare bewijs van de nog steeds bestaande Curacaose folklore om wat ze kwijt 
willen gewoon te laten vallen op plaatsen waar dat het beste uitkomt. Onze belangrijkste 
taak bestond dus uit het verwijderen van een deel van het afval om de positie van de 
schroef vast te stellen. Een deel, want het schip mat in haar gloriedagen meer dan honderd 
meter en het volledig schoonmaken zou jaren gaan kosten. Gelukkig bestaan er 

hulpmiddelen waarmee dat een stuk sneller kan. 
Bijvoorbeeld met een zogenaamde airlift, een soort 
grote stofzuiger waarmee water vermengd met zand 
en afval verplaatst kan worden. Hiermee werd een 
aantal grote gaten gemaakt, maar van de schroef 
werd geen spoor gevonden. Later, na bestudering 
van het bouwplan van het schip, bleek de schroef een 
stuk dieper te liggen dan verwacht. Desalniettemin 
werd onze inzet toch gewaardeerd, niet in de laatste 
plaats door de nieuwsgierige zeebewoners, waarvan 
een klein koffervisje en een kleine murene een 
speciale vermelding verdienen. Het koffervisje was 
werkelijk onafscheidelijk en volgde ons letterlijk op de  

Gezicht op Willemstad met pastelkleurige huisjes. 

 
Ons trouwe koffervisje. 
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voet en liet zich ook graag fotograferen. De kleine murene volgde onze verrichtingen ook op 
de voet, maat was daarbij net een tikje onvoorzichtiger. Dat kwam hem (of haar) duur te 
staan: bij het airliften was hij net iets te nieuwsgierig en werd door de buis opgezogen, 
zonder daarbij overigens gewond te raken.  
 
Ons bezoek aan Curacao beperkte zich 
uiteraard niet tot duiken, hoewel het eiland 
zelf qua natuur en cultuur niet echt een 
openbaring is, of je moet van pastelkleurige 
huisjes houden. Het feit dat de reusachtige 
cruiseschepen hier hooguit twee dagen 
blijven zal hier wel mee te maken hebben. De 
enigszins grimmige sfeer draagt ook niet bij 
aan het echte vakantiegevoel. Broodjeszaken 
met dikke tralies voor de balie zijn we niet 
echt gewend, inwoners van Oss misschien 
uitgezonderd. Niet echt mijn land, maar voor 
de onderwater archeologie moet je soms wat 
overhebben… 
 
Peter Seinen 
 
 
 
. 

 

 

 
Een van de vele wrakken. 

 
Cruiseschip in de haven 

 
Onderarcheologie en fotografie in de praktijk. 
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Wat er mis is met vis? 
Door: Dos Winkel  

    

Leeg.Leeg.Leeg.Leeg. Onze zeeën en oceanen zijn bijna leegleegleegleeg. Wetenschapsjournalist Charles Clover maakt 

in “The End of the Line” de volgende vergelijking: ‘Stel je eens voor: een groep jagers spant 
een net van enkele kilometers en trekt dit met hoge snelheid over de vlaktes van Afrika. De 
hele wereld zou in opstand komen. Toch gebeurt dit overal ter wereld, elke dag, elk uur, niet 
boven maar onder water.’ Onzichtbaar. En de wereld draait door. 

Dos Winkel (61) , een onderwaterfotograaf, vertelt in zijn boek “wat er mis is met vis?” dat er veel mis 
is met de leefomstandigheden van vissen, hoe ze gevangen worden en dat het niet voldoende 
bekend is dat er met kweekvissen ook veel mis is. Maar vooral maakt hij zich druk over hoe wij als 
consument gehersenspoeld worden over de gezondheidsaspecten van vis(olie). 

Dos geeft aan dat vis barst van de gifstoffen omdat de laatste honderd jaar zo’n 70.000 gifstoffen in 
de zeeën zijn uitgebraakt. Landbouwgifstoffen, industrieafval tot en met brandvertragers. (Deze 
laatsten komen vooral voor in kunststof en verf.) Vissen slaan gif zoals dioxines en pcb’s op in hun 
vet en lever. De Universiteit van Gent stelt dat 50% van de onderzochte personen meer gif binnen 
krijgt dan de Europese norm veilig acht door het eten van vis. 

Ook voor de eiwitten hoeven wij geen vis te eten. Aan dierlijke eiwitten krijgen Europeanen al dertig 
procent teveel binnen. Rest het verhaal van de omega’s 3 en 6, die in vis zitten, alleen gezond zijn 
voor mensen die lijden aan hart en vaarziekten.  

Een verdwijnende wereld 

Winkel heeft als onderwaterfotograaf de laatste 28 
jaar de vis zien verdwijnen. De steeds legere 
mangrovebossen en koraalriffen, de kraamkamers 
van de zee, gaan hem aan het hart. En met hem 
vele gastauteurs van onder meer Wereld Natuur 
Fonds, Greenpeace, stichting De Noordzee en 
GAIA. 

“Mijn grootste zorg is de enorme teruggang van de 
visstanden. Overal ter wereld.” Hij vertelt over een 
duik in de Middellandse zee in 2008. “Op één duik 
telde ik twee vissen. Dat is krankzinnig. Twintig 
jaar geleden zouden het er twee miljoen geweest 
zijn. Er is gewoon niks meer. Het is OP.” 

 

Vijfenzeventig procent van de vis is verdwenen 

Het klinkt dramatisch en dat is het ook. Winkel beroept zich wat betreft de cijfers op Daniel Pauly, de 
bekendste visserijbioloog ter wereld. ‘Vijfenzeventig procent van de vis is verdwenen.’ 

Ploegen kunnen ze 
Bij het tempo waarin de visvangst momenteel plaatsvindt, duurt het misschien nog twintig jaar, maar  

 

 

 

Een russische Trawler voor Kabeljauw in de 

Barentz Zee. Gelijkwaardige fabrieksboten 

hebben de zeeen van canada leeg gevist. 
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dan is de zee leeg. Dan is het over en sluiten. Pauly: “Of we zouden moeten stoppen met vissen. Via 
de oorspronkelijke kleinschalige visserij van vroeger kunnen we de zeeën misschien nog redden.” 

Laatst gaf de rekenkamer aan dat de Nederlandse overheid en 
de Europese Commissie niet genoeg doen om de vis in de 
Noordzee te beschermen. De vangstquota zijn te hoog en 
handhaving schiet tekort. Vissers zijn geneigd op vrijwel alle 
terreinen de regels te overschrijden. En tot overmaat van ramp: 
de toegestane vangsten zijn gemiddeld 42 tot 57 procent hoger 
dan aanbevolen door de wetenschap. 

Ook constateert de rekenkamer dat de vissers vaak 
boomkorren (de sleepnetten uit de vergelijking in de inleiding, 
fv) gebruiken. De bijvangst die dit oplevert, gemiddeld 52 tot 62 
procent van de totale inhoud van het net, is ongewenste vis en 
wordt – dood – overboord gegooid. Minister Gerda Verburg 
zoekt de nuance in een commentaar op deze visserijmethode: 
“Ik moet een evenwichtige afweging van belangen maken. Ik 
moet ook oog hebben voor de sociaal-economische positie van 
de visserij.” 

Winkel vermeldt in zijn boek een artikel van Rommert Kruithof, 
oud-hoofdredacteur VisserijNieuws, getiteld ‘Het wordt stil op 
zee’. “Vissen? Dat kunnen ze niet meer. Plóegen. Dat kunnen 
ze nog. Plóegen.”, aldus een oude Katwijkse visser die doelt 
op de grootschalige vissersboten met boomkorren. Na 
publicatie van het artikel, schrijft Kruithof, wordt hij gebeld door 
een visserman die het met hem eens zegt te zijn. Maar het 
dagelijks brood en de toekomst van zijn visserszonen 
verhinderen hem zijn geweten te volgen. 

Maar goed, als er dan zoveel vis wordt gevangen dan is de vraag natuurlijk: waar gaat die heen? 
Vooral naar visvoer, schrijft Winkel. De krankzinnigheid daarvan onderschrijft hij direct. “Wereldwijd 
wordt eenderde van alle visvangst gebruikt als visvoer. Als je alle illegale visserij meetelt dan is het 
ongeveer 35-40 miljard kilo wilde vis. Met uitzondering van vegetarisch levende vissen, zoals Tilapia 
en Meerval, is de meeste kweekvis omnivoor of carnivoor en leeft zij van wilde vis.” 

 

Zo ook zijn de misstanden rondom de 
haaievinnen in China, waar deze alleen worden 
gebruikt voor de haaievinnensoep. Niet alleen 
worden hier door verschillende soorten haaien 
met uitsterven bedreigd de wijze waarop deze 
vangst gaat is net zo gruwelijk. Men snijdt vaak 
de vin af als de haai nog leeft en gooit de 
levende haai hulpeloos en stervende weer in zee.  

 

Varkensvisvlees 
Het is te krom voor woorden geeft Winkel toe. “Een zeer groot gedeelte van de vis die op dit moment 
op de markt komt, is kweekvis maar die kan alleen maar bestaan bij de gratie van wilde vis.” 
Kweekvis is dus geen alternatief voor wilde vis. Maar dat het nog gekker kan, bewijst Paul Watson,  

 
Haaienvangst China met als enige reden de vin 

65 % bijvangst en wordt 
grotendeels dood overboord 

gegooid 
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oprichter van Greenpeace en bekend van Sea Shepard: “Varkens eten op dit moment meer vis dan 
haaien.” 

Varkens eten op dit moment meer vis dan haaien 

De vis is bijna op en de vis die er nog is, blijkt zwaar vervuild. De problemen met hormoonvlees en 
genetisch gemodificeerd voedsel zijn bekend. Mensen zeggen in zo’n Catch 22-achtige situatie vaak: 
‘Dan kan je niets meer eten’. Winkel bestrijdt dat. Er zijn volgens hem uitstekende oplossingen. “Om 
te beginnen moeten we algen gaan kweken en die aan kweekvis voeren. De omega’s die in vis zitten, 
die krijgen vissen binnen door planten te eten. Dat zijn kleine eencellige algen, die in het plankton 
zitten.” 

Winkel besluit zijn boek met een positieve toegift: Vegetarisch lekkers uit de zee, een aantal lekkere 
plantaardige producten en recepten voor diegenen die de smaak van de oceanen écht niet kunnen 
missen.;) 

Lees: 

• Wat is er mis met vis?! en visolie… en wat U kunt doen, Dos Winkel, Uitgeverij Elmar, ISBN 
9789038918570. 

• Viswijzer, welke vis is wel verantwoord en welke niet: www.wnf.nl/viswijzer/ 
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