De Zeeuwse afdeling van de PvdD doelt op een
advertentie op Vakantieveilingen.nl waarop het
haaienjagen vanuit Colijnsplaat wordt gepromoot!
In de gewraakte tekst staat: Wil je zelf een haai
vangen? Dat kan nu op de Oosterschelde. Je vaart
met de Seadancer vanuit Colijnsplaat de
Oosterschelde op om daar voor anker te gaan en de
hengels uit te gooien.

gevangen voor de lol arm dier en dan maken ze er
een sport van om die dieren op te vangen ik vind
dat , dat moet stopen het zijn rustige dieren en eten
platen en kleine visjes ze worden ongeveer 2,50 tot
3 meter lang en de haaien zijn zo nuttig in onze zee
en de blauwe en witte haai komt hier niet voor in
onze Nederlandse zeeën dus maken ze de mensen
en de toeristen bang om te gaan zwemen dike
onzin

Persoonlijk vind ik het niet leuk doen ze ook niet om
dat de tandjes zo klein zijn als van een jonge kat
en om daar nu een vis actie van te maken aso vind ik
dat ook deze jonge haai is in de Oosterschelde

Katrien Vandevelde, haaienexpert en bestuurslid
Sea First Foundation, geeft haar standpunt over
'haaien vangen in de Oosterschelde'. Gister
verscheen namelijk een bericht op
vakantieveiling.nl waar een 5-uur durende vistocht
werd aangeboden om op haaien te vangen.
'Op voorwaarde dat de tochten worden uitgevoerd
zoals de organisatoren ze voorstellen - de haaien
met zorg vangen, meten en merken en ze daarna
onmiddellijk weer terugzetten in het water - dan
heeft Sea First Foundation hier geen probleem
mee. Er is immers een grote nood aan
wetenschappelijke data in verband met haaien,
zodat de visserijsesector op de hoogte is van de

eigenschappen van de soort en hiermee
overbevissing kan vermijden.'

wetenschappelijke informatie wat betreft de
leeftijd en snelheid van voortplanting.'

'Een voorbeeld waarbij dit erg misliep is de
doornhaai, vroeger de meest voorkomende
haaiensoort in de Noordzee. De doornhaai was erg
gezocht vanwege zijn smakelijke vlees en grote
lever die wordt gebruikt in de farmaceutische
industrie. Initieel waren de vangsten erg groot,
maar deze slonken uitermate snel. Onderzoek
wees tenslotte uit dat deze kleine haaiensoort tot
70 jaar leeft, pas na 25 tot 30 jaar
voortplantingsrijp is en de kroost van 1 tot 15
nakomelingen pas geboren wordt na een
uitzonderlijke draagtijd van 2 jaar. Bovendien heeft
de haai daarna ook een rustperiode van 2 jaar
nodig alvorens zij opnieuw zwanger kan worden. In
2010 werd de vangst van de doornhaai (voorlopig)
stopgezet omdat de soort commercieel uitgeput is
in de Noordzee.'

'Anderzijds mag het aspect van vissenleed ook
zeker niet uit het oog verloren worden. Erg
belangrijk voor deze tochten is alleszins dat de
haaien voorzichtig worden behandeld (zodat
verwondingen en excessieve stress vermeden
worden) en dat ze na het opmeten onmiddellijk
weer in het water worden gezet. Bovendien is het
noodzakelijk dat de verkregen data naar de juiste
instanties worden gestuurd zodat deze ook
daadwerkelijk gebruikt worden voor onderzoek.
Het merken mag zeker geen verdoken smoes zijn
voor het rechtvaardigen van wat eigenlijk recreatief
sportvissen blijkt te zijn!'
'Het duiken met gladde, zand- of hondshaaien
zouden we alleen maar toejuichen. De haaien
worden in dat geval immers veel kostbaarder
levend dan dood. Zo werd net een studie afgerond
waaruit bleek dat een levende rifhaai in de
Bahamas elke dag 73$ genereert voor het
ecotoerisme, terwijl diezelfde haai slechts
éénmalig 50$ waard is in handen van de
haaienvisserij.’
Katrien Vandevelde
BlueShark.be

'Door het wegvallen van deze doornhaaivisserij zijn
België en Nederland zich gaan toespitsen op het
vissen van de hondshaai, hoewel deze soort
commercieel veel minder aantrekkelijk is (minder
smakelijk vlees en geen grote levers). Maar ook
over deze soort bestaat er momenteel te weinig
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