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Vooraf 

Materiaal ontwikkelen kost veel tijd. Tegelijk is er behoefte aan ondersteunend materiaal. De 

handreiking 1.0 is geschreven in het laatste kwartaal 2016. Deze 2.0 versie is aangepast in 2018. 

Ondertussen zijn er meerdere cursussen gegeven, waaronder de instructeursopleidingen, korte en 

lange cursussen en een cursus op locatie in Kenia. Deze ervaring is in deze nieuwe versie verwerkt. 

Een volgende versie verschijnt bij een eventuele 2e druk van het boek. De namen van de hoofstukken 

zijn de namen van de presentaties, de nummers zijn gelijk aan het boek. Uiteindelijk is dit niet 

minder, maar ook niet meer dan een handreiking, waar je zelf mee kan knutselen. Er zitten enkele 

teksten dubbel in (bv de Pecha Kucha), omdat onderwerpen soms terug blijken te komen. 

Disclaimer 

Voor deze cursus wordt een grote hoeveelheid materiaal ontwikkeld en getest. Dat is allemaal hobbyisme. Het feit dat het 

gratis beschikbaar wordt gesteld aan bevoegde NOB instructeurs maakt niet dat het niets waard is. Vele topfotografen 

stelden alleen, voor gebruik in deze cursus, topklasse materiaal beschikbaar. Ook voor de presentaties geldt dit. Laat het 

volgende dan ook staan:  

We hebben toestemming voor het gebruik van foto’s en grafisch materiaal in presentaties van: 
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Allie ElHage, Anne Lamers, Arco de Man, Case Kassenberg, Cor Kuyvenhoven, Corinne Klein, Edwin van de Sande, Ernö 

Dobronyi, Esther Kool, Floor Driessen, Godfried van Moorsel, Hes van Schoonhoven, Janny Bosman, Jos Broere, Marco Faase, 

Marco Heesbeen, Marianne Rietveld, Marion Haarsma, Mark Lloyd, Martijn Spierenburg, Nelleke Kool, Peter van Bragt, 

Rene Weterings, Rob Kool, Ron Offermans, Sea Rottman & Yvon Prachter 

Additioneel materiaal is per pagina benoemd 
 

Er zijn totaal verschillende deelnemers in de cursussen: met verschillen in duikervaring, buitenland 

ervaring, opleiding, voorkennis onderwerpen etc. Het is NOB instructeurs die deze cursus geven 

nadrukkelijk toegestaan het materiaal aan te passen, zolang ook dat materiaal niet-commercieel 

beschikbaar blijft. Zet je eigen © bij de aanpassingen, iedereen heeft recht op credits. De 

toestemming tot aanpassing geldt niet voor het extra gebruiken van willekeurige foto’s uit het boek, 

enkele fotografen hebben hun toestemming beperkt tot het boek. 

Indeling cursus 
Om verwarring te voorkomen wordt in deze handleiding gesproken over: 

- De NOB cursus (Nederlandse Onderwaterbiologie): al bestaande cursus die zich richt op zoet- 

en zoutwater in Nederland. 

- DE WOB cursus: deze cursus, gericht op wereldwijd duiken. 

De cursus kan in 3-5 dagdelen gegeven worden. 

- Bij drie dagdelen is er een stevig stuk eigen werk nodig, in de vorm van een buitenlandse reis 

tussen dagdeel 2 en 3. Het laatste dagdeel wordt dan na de reisperiode gegeven. In die 

laatste bijeenkomst brengen de cursisten hun ervaring in. Hiertoe worden tijdens het 2e 

dagdeel handreikingen gegeven. 

- Vier dagdelen. Dagdeel 3 is een aquariumbezoek, waar de cursisten met een vragenlijst aan 

de slag gaan. Afronding kan na zo’n 2 uur. 

- Bij de WOB cursus in vier dagdelen wordt de taxonomie summier behandeld. Het boek 

beschrijft het uitstekend, en met de dierentuin en de behandeling van de determinatietabel 

wordt de grote lijn uitgelegd. 

- Bij vijf dagdelen kan een avond aan het diepgaand behandelen van de systematiek worden 

besteed. Inhoudelijk is er dan een 100% overlap tussen NOB en WOB, al zijn de plaatjes 

anders. Wie beide cursussen aan wil bieden kan waarschijnlijk beter verwijzen. 

0. Inleiding (0 WWD – Inleiding 2018.pptx) 
Na de huishoudelijke mededelingen volgen 2 sheets per hoofdstuk als inleiding. Het is een Pecha 

Kucha, dus na 20 seconde volgt de volgende slide. 

Twee specialisaties. NOB (Nederlandse Onderwaterbiologie): voor iedere 

duiker, uitstekend om basis skills biologie te oefenen. Behandelt uitgebreid 

het onderwaterleven in zoet en zout water in Nederland. Er is beperkte 

aandacht voor samenhang en bescherming. 

WOB is voor gevorderde duikers. Deze zijn in staat de natuur onder 

verschillende omstandigheden te bestuderen zonder schade aan te richten. 

De doelstellingen van deze specialisatie staan uitgeschreven in het boek, maar laten zich vatten in de 

6 termen die in beeld verschijnen. Deze komen in de overige presentaties terug. 
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De eisen om te slagen staan in de inleiding van het boek: 

- 100% aanwezig 

- Drie (groeps)opdrachten in de cursus. Wat mogelijkheden:  

o toets ecodiver (on-line),  

o kahoot,  

o verslag/film/fotoreeks etc. van buitenlandse reis,  

o uitgewerkt werkblad dierentuin,  

o presentatie tijdens cursus.  

- Dierentuinbezoek en/of buitenlandse reis dienen plaats te vinden tijdens de cursusperiode. 

De ervaring heeft al geleerd dat cursisten tijdens de cursus vooral leren heel veel meer te zien. Om 

die reden mag men niet aankomen met een “oude” reis om aan de eisen te voldoen. 

De cursusstart is het moment om deze elementen af te timmeren. 

Tot slot wijst Einstein er op dat het er om gaat met het materiaal te kunnen spelen, en niet om het 

uit je hoofd te leren. Maar als de cursist dat fijn vindt mag het uiteraard wel. 

1. WWD Taxonomy 2018 (kort) 
Deze presentatie is speciaal voor groepen waarbij de deelnemers de NOB cursus allemaal recent 

hebben gehad, en de systematiek er nog goed in zit. 

De eerste slide is een foto van “een worm”. In het voorbijgaan geschoten. Niet helemaal scherp, 

maar genoeg om eens te gaan kijken wat het is…. Voor velen begint zo de zoektocht naar “ nieuwe” 

soorten. 

Het is vaak een lange weg van een spannend 

verhaal over een soort die is gezien, naar het 

wetenschappelijk vaststellen wat voor een 

soort het werkelijk is. Als voorbeelden het 

zeemonster, gereconstrueerd door HES, naar 

een middeleeuwse tekening, waar het 

visserslatijn van afdruipt naar de glazen 

octopus van Blaschka. Hun uitdaging, hoe leg 

je een dier zonder skelet acceptabel vast is 

tot in perfectie vastgelegd in een glasblaas 

model (origineel staat in het natuurhistorisch 

museum in Graz, Oostenrijk, er staan er ook 

een aantal in het Universiteitsmuseum in 

Utrecht) 

Foto van de zakpijp, na de openingsvraag 

komen talrijke Nederlandse en Engelse 

namen, soms duidend op een soort, soms op 

een groep. Over naamgeving in het boek het 

volgende: de eerste keer staat het ook in het 

Latijn, naar Linnaeus. Spec: staat voor 

species en wordt gebruikt als we wel de 

geslachts- maar niet de soortnaam weten 

Verder: als er een algemene Nederlandse 
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naam is gebruiken we die, anders de lokale. Achterin tabel: Engels – Nederlands – Latijn – Ook bekent 

als…Er is al gebleken dat dit mensen met veel buitenland ervaring helpt om kennis te vergelijken.  

Online staat de wetenschappelijke database WoRMS (World Register of Marine Species). In die 

database is misschien verwarrend dat er regelmatig meerdere wetenschappelijke namen te zien. Dit 

komt door nieuwe indelingen in geslachten door nieuw inzicht, of als een soort na onderzoek 

uiteindelijk twee of drie soorten blijken te zijn etc. Samen met (de Engelstalige) Wikipedia heb je wel 

houvast. Wikipedia is trouwens wel leuker om in te zoeken ☺ 

Aantal (bekende) soorten neemt nog steeds 

toe, zie ook grafiek volgende slide.  

Evolutie: theorie van Charles Darwin. Ontstaan 

leven > 3,5 miljard jaar geleden en startte met 

het dupliceren van ingewikkelde chemische 

structuren. 

Bewijs: via fossielen, DNA (chemische afstand), 

bouwplannen etc.  

Oorzaak ontstaan nieuwe soort: “natuurlijke” 

verandering en in DNA, geografische afstand, 

grotere overlevingskans bij bepaalde 

voedselbron etc.  

Eenvoudige weergave: “boom” van soorten in 

boek en op de volgende slides. 

Voorbeeld van soortvorming “op dit moment” staat in hoofdstuk 4: Is de Orca 1 of 3 soorten, 

Evolutie in ontwikkeling. Residents, transients 

& offshore (p. 306) 

En nee, het ging niet zo als Ernö dacht… 

 

De wetenschap heeft wat gepuzzeld over 

indelingen van het leven, en er ontstaan nog 

steeds nieuwe inzichten. Wel blijft indeling rijk 

– soort. Bij indeling kijken we van groot (rijk, 

stam) naar klein (geslacht, soort). In plaats van 

het traditionele planten- en dierenrijk is hier 

een indeling in de 5 rijken gekozen die de 

biologische werkgroep hanteert. 

Achtereenvolgens een traditionele boom en 

een vereenvoudigde moderne weergave, met verwijzing naar hoe om te gaan met het boek, en waar 

op verschillende plekken extra informatie te vinden is. 

Laat de cursisten hier de boom bestuderen en vaststellen welke stammen en klassen niet in het boek 

over Nederland zijn behandeld.  

In een paar slides worden belangrijke aanvullingen op de stammen en klassen uit het NOB boek 

samengevat. Bij de foto’s over de stammen wormen zitten links naar You-tube.  

De groepen uit hoofdstuk 1 worden, als gezegd, voor een deel uitgebreider behandeld in hoofdstuk 

4. Een samenvatting is te zien rond de slide met de wereldkaart.  Dit zijn alleen wat de voorbeelden, 

er is nog veel meer. Salpen zijn manteldieren, verwant aan de zakpijpen. 

http://www.marinespecies.org/
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Oefenen: laat de cursisten zelf uitgebreid met het materiaal werken. 

Er komen twee “kwartet” slides, waar cursisten met elkaar kunnen zoeken wat ze al weten. Er zijn al 

instructeurs die er met veel huisvlijt echte kwartetspelen van gemaakt hebben. Je kan ook kiezen 

voor een (elektronisch) werkblad (zie hieronder). Men kan dan individueel of in groepjes de twee 

kwartet bladen bij elkaar puzzelen. Daar kan dan wel een wedstrijdje van gemaakt worden wie het 

eerste is. Laat het boek als hulpmiddel gebruiken! 

Op deze plek kan ook het wereldkaartspel van Ron Offermans worden gebruikt. Deze oefening gaat 

sneller.  

In deze handreiking is deze kaart naar het eind geschoven, omdat het cursisten dan een veel beter 

overzicht hebben en beter kunnen scoren. De uitslag van deze vorm staat niet hier onder. De 

cursisten moeten bij het kwartetten wat geholpen worden. Een voorbeeld: de kreeft kan in de 

Noordzee en de Middellandse Zee worden geplaatst. De Noordzeekrab is echter typisch Noordzee.  

Dus eindigt de kreeft in de Middellandse Zee.
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Hieronder het werkblad voor de oefening. 

 Rode zee    Middellandse 
Zee 

Noordzee/ 
Kanaal 

Westkust 
VS 

Wieren     

(Kraakbeen) 
vissen 

    

Weekdieren     

Stekelhuidig-
en 

    

 

 Caraïbisch Middellandse 
Zee 

Noordzee/ 
Kanaal 

Azië 

Gelede 
Wormen 

    

Neteldieren     

Geleed-
potigen 

    

Gewervelden     
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1. WWD Taxonomy 2018 (uitgebreid) 
Bij de uitgebreide behandeling van de taxonomie worden alle stammen en klassen in het boek 

behandeld, daarbij wordt direct een link gelegd met determineren. Deze aanpak zal waarschijnlijk het 

vaakst worden gebruikt, omdat je als instructeur meestal met groepen gemengde kennisniveaus 

werkt. 

Het eerste deel is gelijk aan de korte versie, hier in grijze tekst: 

Deze presentatie is speciaal voor groepen waarbij de deelnemers de NOB cursus allemaal recent 

hebben gehad, en de systematiek er nog goed in zit. 

De eerste slide is een foto van “een worm”. In het voorbijgaan geschoten. Niet helemaal scherp, 

maar genoeg om eens te gaan kijken wat het is…. Voor velen begint zo de zoektocht naar “ nieuwe” 

soorten. 

Het is vaak een lange weg van een spannend 

verhaal over een soort die is gezien, naar het 

wetenschappelijk vaststellen wat voor een 

soort het werkelijk is. Als voorbeelden het 

zeemonster, gereconstrueerd door HES, naar 

een middeleeuwse tekening, waar het 

visserslatijn van afdruipt naar de glazen 

octopus van Blaschka. Hun uitdaging, hoe leg 

je een dier zonder skelet acceptabel vast is 

tot in perfectie vastgelegd in een glasblaas 

model (origineel staat in het natuurhistorisch 

museum in Graz, Oostenrijk, er staan er ook 

een aantal in het Universiteitsmuseum in 

Utrecht) 

Foto van de zakpijp, na de openingsvraag 

komen talrijke Nederlandse en Engelse 

namen, soms duidend op een soort, soms op 

een groep. Over naamgeving in het boek het 

volgende: de eerste keer staat het ook in het 

Latijn, naar Linnaeus. Spec: staat voor 

species en wordt gebruikt als we wel de 

geslachts- maar niet de soortnaam weten 

Verder: als er een algemene Nederlandse 

naam is gebruiken we die, anders de lokale. 

Achterin tabel: Engels – Nederlands – Latijn – 

Ook bekent als…Er is al gebleken dat dit 

mensen met veel buitenland ervaring helpt 

om kennis te vergelijken.  

Online staat de wetenschappelijke database WoRMS (World Register of Marine Species). In die 

database is misschien verwarrend dat er regelmatig meerdere wetenschappelijke namen te zien. Dit 

komt door nieuwe indelingen in geslachten door nieuw inzicht, of als een soort na onderzoek 

http://www.marinespecies.org/
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uiteindelijk twee of drie soorten blijken te zijn etc. Samen met (de Engelstalige) Wikipedia heb je wel 

houvast. Wikipedia is trouwens wel leuker om in te zoeken ☺ 

Aantal (bekende) soorten neemt nog steeds 

toe, zie ook grafiek volgende slide.  

Evolutie: theorie van Charles Darwin. Ontstaan 

leven > 3,5 miljard jaar geleden en startte met 

het dupliceren van ingewikkelde chemische 

structuren. 

Bewijs: via fossielen, DNA (chemische afstand), 

bouwplannen etc.  

Oorzaak ontstaan nieuwe soort: “natuurlijke” 

verandering en in DNA, geografische afstand, 

grotere overlevingskans bij bepaalde 

voedselbron etc.  

Eenvoudige weergave: “boom” van soorten in 

boek en op de volgende slides. 

Voorbeeld van soortvorming “op dit moment” staat in hoofdstuk 4: Is de Orca 1 of 3 soorten, 

Evolutie in ontwikkeling. Residents, transients 

& offshore (p. 306) 

En nee, het ging niet zo als Ernö dacht… 

 

De wetenschap heeft wat gepuzzeld over 

indelingen van het leven, en er ontstaan nog 

steeds nieuwe inzichten. Wel blijft indeling rijk 

– soort. Bij indeling kijken we van groot (rijk, 

stam) naar klein (geslacht, soort). In plaats van 

het traditionele planten- en dierenrijk is hier 

een indeling in de 5 rijken gekozen die de 

biologische werkgroep hanteert. 

Achtereenvolgens een traditionele boom en 

een vereenvoudigde moderne weergave, met 

verwijzing naar hoe om te gaan met het boek, 

en waar op verschillende plekken extra 

informatie te vinden is. 

In de uitgebreide versie beginnen de cursisten 

nu zelf de taxonomie te bestuderen. 

Iedere duiker heeft wel een lijstje “in het 

achterhoofd” van kenmerken waar men op let 

onderwater. Via “denken-delen-uitwisselen” 

worden cursisten zich bewust van dit lijstje. 
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De volgende stap is het kijken naar de 

determinatietabel op blz 464 (hst 6.).  

 

 

 

 

Dit kan vervolgens worden samengevat en behandeld 

bij deze slide. 

Daarna kunnen de diverse stammen worden doorlopen 

waarbij steeds gekeken wordt naar de kenmerken uit 

de tabel (met de laatste rij: verdere opmerkelijke 

kenmerken) 

Je kan dat zelf doen, maar je kan ook stammen 

verdelen onder de cursisten en het hen zelf laten 

uitzoeken en vervolgens terug rapporteren aan de 

groep. In het voorbeeld hiernaast zijn 1-3, 6,7 en 10-12 

verdeeld onder cursisten(duo’s). De rest doet de instructeur.  

De volgende slide kan als “hulp slide” in beeld terwijl 

de cursisten aan de slag zijn bij het voorbereiden. 

Om de vaart er in te houden zijn daarna per stam 

slides voorbereid. De cursisten kunnen dan per slide 

kort toelichten, waarna iedereen vragen kan stellen bij 

de figuren en de tabel die in beeld komt. 

Aan een aantal slides zijn de anatomische tekeningen 

uit het boek toegevoegd. Hieronder als voorbeeld de 

slides van de weekdieren. 
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In het boek wordt geen aandacht 

besteed aan het determineren van 

vissen. In deze presentatie is een extra 

tekening van Ernö opgenomen. Met 

deze slide kunnen de voornaamste 

kenmerken van vissen worden 

besproken. In het hoofdstuk wereldwijd 

duiken staat wel de omschrijving van 

een aantal groepen. Bij de dierentuin- 

en/of buitenland opdracht kan die 

kennis worden ingezet om vissen te 

herkennen. Voor verdere determinatie 

raden we gespecialiseerde gidsen aan. 

Zie verder bij praktijk.  

Oefenen: Hierna is het tijd de cursisten te laten oefenen. Kijk hiervoor bij de WWD Taxonomy 2018 

(kort) 
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2. De bewegende wereld (2 & 3.1 WWD - De bewegende wereld 2018) 
In deze presentatie kijken we naar het korte hoofdstuk 2: een uitbreiding van wat de cursisten al 

hebben geleerd tijdens de reguliere duikopleidingen, de presentatie gaat direct door met de start 

van hoofdstuk 3, voor bedoelt om cursisten huiswerk te geven voor een volgende keer. 

 

Hoofdstuk twee begint met de vraag waar cursisten op letten als ze naar het water kijken. 

 

De niet levende of abiotische factoren worden 

besproken aan de hand van twee kustvormen. 

Kunnen de cursisten ze benoemen en iets 

zeggen over wat je voor leven onderwater mag 

verwachten? 

In ieder geval abiotisch: golf, licht, substraat: 

zand, rots, stroming, getijden, zout water, 

temperatuur. Ook een dijkje (in foto SA) is 

abiotisch. 

Hier wordt ook ingegaan op verschillen zoals 

bijvoorbeeld de veel zoutere Middellandse Zee 

en de enorme surf in de westelijke VS. 

Wat zijn de effecten in grove lijnen voor de 

biotische factoren is een onderwerp voor de foto’s die in die gebieden onderwater zijn gemaakt. (bij 

de volgende klik) 

 

Bij de bewegende wereld kijken we eerst naar 

de draaisnelheid op de evenaar(1670 km/h) en 

de pool (0 km/h) en de effecten van de rotatie 

op het onderwaterleven.  

Er volgt even een tussen “waarschuwing”. Op 

een aantal onderdelen zijn duidelijk andere 

inzichten in de wereld dan die welke dit boek 

verkondigd zoals : evolutie, milieu- en klimaat 

en de aarde is niet rond. De NOB kiest voor 

standpunten die algemeen wetenschappelijk 

worden erkend. We noemen het in het boek en 

laten de link naar de flat earth society zien. 

Overheersende westen winden tussen de keerkringen in de tropen, straalstroom buigt af. Door 

andere meteorologische verschijnselen zij er wel afwijkingen 

De golfstromen zijn enorm belangrijk voor het leven en hebben grote invloed op ons als duikers. 

Downwell in pool, koud water gaat naar het zuiden. Rond Evenaar langzame opwarming & opwelling: 

zouten komen mee naar boven. De rondgang 1000 jaar.  

Eén van de effecten is de enorme stromingen tussen Azië en Australië.  

In werkelijkheid is er veel meer detail dan hier omschreven, op deelkaarten in hoofdstuk 4 laten we 

daar al iets van zien. 
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Fout in het boek: El Nino treed aan de westkust op. 

ENSO effect is officiële naam: El Nino Southern 

Oscillation. Door omkering wind (oostelijk) blijft het 

te warm en treedt vissterfte op. Effect is “overal” 

merkbaar.  

De oscillatie is een natuurlijk verschijnsel, maar 

wordt tgv de opwarming van de aarde wel heftiger. 

Bij de aarde en de zon wordt gekeken naar de 

intensiteit en lichtinval die verschilt: hiermee krijg 

je een verschillende abiotische factor (nb. Ook de 

daglengte is een nadrukkelijk verschil). Ook 

duidelijk als je naar de duikers kijkt (Orkney & Bali) 

zie je “onze” aanpassingen in de uitrusting.  

Wat eb en vloed betreft hebben de deelnemers de 

getijdentabellen al gehad. Nieuw is het 

getijdenverschil en wat dat voor gevolgen kan 

hebben voor planten en dieren die in zo’n milieu 

willen overleven. Bretagne is een voorbeeld waar 

tot 8 meter getijdenverschil voor komt. 

Bij nachtduiken wordt ingegaan om soorten die ’s 

nachts actief zijn, of juist niet. Tevens wordt 

uitgelegd dat veel duikcentra niet op nachtduiken zitten te wachten, dus dat je soms even wat 

moeite moet doen deze duiken te maken. Het verschijnsel bioluminescentie is ook een element om 

hier te behandelen, en om de deelnemers uit te dagen de lampen ’s nachts eens uit te doen.  

Bij de seizoenen wordt ingegaan op seizoenstrek 

van soorten, zoals walvissen en op de sterfte van 

een deel van de wieren tijdens de herfst en winter. 

Bij de afbraak van de afgestorven delen komen veel 

voedingsstoffen vrij. In het voorjaar worden deze 

weer gebruikt. Deze gebieden zijn veelal 

voedselrijker dan die rond de evenaar. 

De platentectoniek, waarbij werelddelen uit elkaar 

drijven over een periode van vele miljoenen jaren, 

zal lang niet bij iedereen bekend zijn. Samen met 

het rijzen en dalen van land heeft het gezorgd voor 

een compartimentering van de oceanen. De 

werelddelen vormen enorme landbruggen, die 

samen met de temperatuurgradienten van pool tot 

pool zorgen voor een segmentering van de 

biosfeer. De vrouw op de foto houdt een fosiel 

koraal vast dat in de Alpen op 1700 m is gevonden 

door een druivenboer. 

In de volgende slide wordt getoond hoe de 

verschillende schorpioenvissen (Scorpaenidae) zich 
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aan “weerzijde”van de continentale bruggen hebben ontwikkeld. De explosie van de lionfish 

populatie in het Caribisch gebied laat zien dat ze op zich elders prima kunnen leven. 

3.1 Biodiversiteit : bedreiging, beheer en behoud (Deel 1) 
Langzaam wordt het duidelijk dat we 

als duikers grote invloed kunnen 

hebben, daar gaat dit hoofdstuk over. 

De NOB heeft dan ook de Eco-Diver 

toets. Leuk & gewoon doen1.  

 

In Parijs is afgesproken maatregelen te 

nemen die verdere opwarming van de 

aarde tegen gaan. Als we niets doen mogen we rekenen op een opwarming van de aarde met 6o voor 

het eind van de eeuw. Op basis van de huidige toezeggingen wordt het met 4o nog steeds te warm, 

dus werkt men aan het max. 2o scenario. Sterke 

opwarming van de aarde heeft effecten voor de 

oceanen. Twee voorbeelden zijn te zien in de slide: 

het wordt te heet voor koraal (waarschijnlijk bij 4o 

al), en daarnaast verdroging paaigronden. Stijging 

van de zeespiegel heeft ook effect op de zoet/zout 

balans van kustgebieden. 

Oefening. Laat de groep eens nadenken over de 

ergste bedreigingen die ze zijn tegengekomen. 

Maak bij de nabespreking onderscheid tussen 

“grote vervuiling” zoals plastics en lozing en 

“waargenomen vervuiling”. Bij Candidasa op Bali is 

het koraalrif in de 70-er jaren opgegraven om het plaatsje te versieren met meer koraal en toeristisch 

interessanter te maken. Nu ligt er beton om de kust te beschermen. Een klein voorbeeld van “hoe 

dom” 

Oefening. In stap 2: bedenk wat wij wel doen tegen milieu afbraak, en wat de moeite is om over te 

vertellen. Vraag om enkele presentaties voor de volgende les.  

Afhankelijk van de vraag of je vier of vijf lessen 

hebt, is het zaak om de inbreng voor de volgende 

keer vast te stellen. 

- Als er nog 2 lessen zijn alleen 

milieuvoorbeelden vragen. 

- Als er nog een les is ook om voorbeelden 

vragen van wereldwijd duiken. (de Pecha Kucha, zie 

verder) 

 
1 De CMAS ontwikkeling volgt de NOB, het (digitale) internationale boek is geschreven en erkend. De 
“conservation” diver krijgt minder theorie, maar meer praktijk. Dit laatste wordt in de 2e druk van het boek 
meegenomen. 
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3.2 Bedreiging, beheer en behoud (3.2 WWD - Biodiversiteit 2018.pptx) 
Dit blok start met een terugblik op avond 1, en het huiswerk. 

Waar de eerste avond de abiotische factoren 

zijn behandeld komt nu de rest van het 

ecosysteem. Ecosysteem = biotische & 

abiotische factoren.  De volgende begrippen 

worden aan de hand van de foto’s 

behandeld: Producent: O2 en organische 

stoffen (wieren), herbivoren (slakjes), 

carnivoor  (baars) Ontbreken: omnivoren, 

zoals krabben. Voorbeeld systeem 1 wordt 

gedomineerd door wieren. Ook: voedsel 

Pyramide: De Orca als top van de pyramide. 

Wieren kunnen zich op hard substraat 

hechten en zijn dan ook, naast producent, 

ook schuilplaats, voedsel, aanhechtingsplek. 

Kort enkele andere kenmerken/functies: 

schutkleur (baars), parasiet (karperluis). 

Groenwier (rechts) meer in licht. In het stuk 

over de westkust van de verenigde staten 

wordt dieper ingegaan op andere wiertypen. 

Opname: Bretagne ook: UK, Ierland, 

Westkust VS, Nieuw Zeeland. 

Twee koraal kolonie slides om dat systeem te 

bespreken. Koraal kolonie die gezamenlijk 

het harde skelet afzet. Waar zitten de 

planten? Wieren in het koraal. Enorme strijd 

om ruimte creëert wel weer schuilplaatsen.  

Juffertjes als planktoneters boven het rif, daarnaast grazers dit leven van zoö- en fytoplankton. 

Systemen ontwikkelen zich, zeker als er 

contact is tussen gebieden. Een voorbeeld 

zijn de stepping-stones in de vorm van 

wrakken in de Noordzee, waar, als 

voorbeeld, kreeften van gebruik hebben 

gemaakt. Een wrak is een hard substraat. Bij 

veel wrakken ontstaat de kans om vijandig 

biotoop te overleven. Bij diepe wrakken 

ontbreken planten en leven de dieren van 

organische stoffen die door stroom worden 

gebracht/op wrak worden geproduceerd. 

Controle vraag voor de groep: wat is ivm 

planten diep? 
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Oefening. Hierna terugkomen op de vervuiling en wat duikers kunnen doen. Dat begint met 

presentaties/verhalen van de deelnemers. 

Omdat de verhalen slechts enkele elementen 

bevatten volgt daarna een samenvatting, te 

beginnen met vervuilende wrakken en slecht 

duikgedrag (stof, planten en koraal slopen) 

Een voorbeeld. Het is een mooi moment als je een 

mandarijnvis zo op de foto krijgt. Of niet: het koraal 

ligt kompleet aan puin, er ligt een baal van 

scheepstransport tussen met veel nylon en het 

paddenstoelkoraal is er duidelijk op gegooid.  

Tijdens de Olympische Spelen in Rio werd tijdens de 

opening veel aandacht besteed aan milieu, met als gedachte dat sporters een voorbeeldrol hebben. 

In de groene ringen hier een samenvatting van enkele grote bedreigingen: 

1. Over bevissing: Oosterschelde, ook geluid  

2. Afsluiting/energie centrales: Barrière de la Rance in Bretagne: stop vistrek & fijnmalen vis 

(wel nieuwe rotors) 

3. Huisvuil op koraal (vooral enorme 

hoeveelheden plastics, aandacht voor 

schilferen) 

4. Chemisch afval/verf: vast in Castelijns plas 

5. Koraalduivel: exoot, verplaatst door 

mensen. 

Vaak staan die gevaren niet alleen, maar treden er 

combinaties op. Zie artikel Volkskrant. Hierna wat 

aandacht voor Coral Bleeching. Bleken ontstaat 

doordat wieren het koraal “verlaten” door de hoge 

temperatuur. Vaak is dat fataal voor de poliepen die 

afhankelijk zijn van organische stoffen. 

 

In “wat kunnen wij doen” een geep uit de mogelijkheden van passief (niet de verkeerde dingen 

kopen/geen plastic) via actief (herstel/schoonmaak/voorlichting) naar (harde) actie: 

1. Geen resten van dieren/planten kopen  

2. Bijdrage aan herstel koraal 

3. Dichter bij: duik de Noordzee schoon 

4. Draag het verhaal uit: Peter Verhoog en zijn 

haaien 

5. Steun actiegroepen zoals Sea Shepherd 

 

Daarna tonen dat er op beleidsniveau nationaal en 

internationaal ook zeker wat gebeurd voor het 

milieu, met natuurreservaten en maatregelen 

voorbeelden zijn de beleidsplannen van de EU en 

de VS. De zijstroom foto is van het Eiland van Maurik Gelderland). 
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4. Wereldwijd duiken (4 WWD - Wereldwijd duiken 2018.pptx) 
Hoe bepaal je waar je gaat duiken? Aanvankelijk ook de vraag voor de redactie. De eerste lijst kende 

23 gebieden. 

Dit is teruggebracht naar 5 populaire 

gebieden (Niet allemaal populair bij 

Nederlandse duikers), met sterk 

verschillende biotopen: 

- Warm en koud 

- Dichtbij / verder weg: Caribisch 

(jong), Noordzee (warme 

golfstroom), 

- Subtropisch (Middellandse Zee, 

(nog) geen hardkoraal, 

- Rode Zee koraal, “matige” 

stroming.  

- Indonesië/ Filipijnen: koraal, 

enorme stroom.  

- VS: Kelp forest. 

Opbouw zodat je zelfstandig verder kunt 

ontdekken. Daarnaast 3 kleine gebieden 

die heel bijzonder zijn (Galapagos: 

evolutie, Spitsbergen: kou, Zuid Afrika: 

haaien en roggen). En een ecosysteem: 

het estuarium, de overgang tussen zoet 

en zout. 

 

Bij de gebieden komen de volgende acht 

onderwerpen aan bod.  

Cursisten worden uitgedaagd zelf een 

gebied voor te bereiden en uit te werken 

middels een Pecha Kucha (Zie 6.1). Als 

voorbeeld is Westkust VS toegevoegd. 

Deze vorm werkt uitstekend, zolang je er 

voor zorgt dat men met verschillende 

gebieden aankomt en dat men zich aan 

de spelregels houdt: niet meer slides, 

geen lappen tekst en niet de 

tijdsinstelling wijzigen. 

Er is een “lege” presentatie beschikbaar, 

zodat men alleen maar hoeft te plakken. 

In praktijk blijkt werken in duo’s goed te 

bevallen, zeker als je aangeeft dat men 

ook materiaal van het internet of van 

buddies mag gebruiken. 

Deze vorm voorkomt, en daar zit de 

kracht, eindeloze verhalen met weinig 

variatie is wat er wordt getoond. 
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5. Ethologie (5 WWD - Gedrag 2018.pptx) 
Nederland heeft een lange geschiedenis van top Ethologen. Niko Tinbergen (niet Jan Tinbergen, da’s 

zijn broer) kreeg er in 1973 een Nobelprijs voor Fysiologie voor. Hij wordt met Konrad Lorenz en Karl 

von Frisch gezien als grondlegger van het onderzoek naar dierengedrag. Een van zijn leerlingen, en 

later hoogleraar, is Jan van Hooff (niet Antoon, da’s zijn broer) die in Burgers doorging met 

onderzoek. Zijn leerling Frans de Waal wordt nu gezien als een van de grootste levende ethologen. 

Het model: Er zijn een groot aantal trigger 

(stimuli) voor gedrag. Zowel intern (zoals 

hormonen) als uitwendig. Op de slide enkele 

voorbeelden van externe prikkels. Als er een 

voorspelbare relatie is tussen stimuli en reactie 

kan je van gedrag spreken. Hoe dat in de dier 

werkt weten we vaak niet, en komen we 

zonder dierproeven niet achter. Het grootste 

risico bij gedragsonderzoek is dat we reacties 

vanuit ons eigen gedrag verklaren. Naar mate 

een dier dichter bij de mens staat wordt de 

veronderstelde relatie wel waarschijnlijker. 

Voor we naar wat voorbeelden in de praktijk kijken even een klein lijstje met begrippen: 

• Erfelijk gedrag is genetisch vastgelegd en niet 

of nauwelijks te onderdrukken: eten, 

voortplanting etc. 

• Inprenting gebeurt vlak na de geboorte en 

legt gedrag vast. Genetisch is bv. vastgelegd dat 

er “schoonmaakdieren” zijn, zodra een dier die 

herkent wordt dit vastgelegd, bv 

poetsvis/garnaal. Sommige soorten maken daar 

weer (mis/ge)bruik van zoals de valse 

poetsgarnaal 

• Aangeleerd: vooral bij hoger ontwikkelden 

inktvissen/gewervelden: duikers hebben eieren 

bij zich of: met lamp schijnen ze op vis, wat weer jagers aantrekt. 

• School zwemt met elkaar, maar individuen reageren allen op directe buren. Sociaal is 

samenwerking bv. bij jagen (zeehonden/bultruggen/dolfijnen) 

• Symbiose: samenleven met 

wederzijdsvoordeel. 

Voorbeelden in een aantal slides: 

• Staartvissen: vluchten of wegzwemmen? 

Vluchtende vissen zwemmen grillige patronen 

en hebben een hoge snelheid. Een school kan 

gewoon een andere route pakken als er “iets”, 

bijvoorbeeld een duiker, in de weg zwemt. Dat 

is geen vluchtgedrag. 

• Camouflage: Platvis: Indonesië, 

kleurenpatroon kan wijzigen nav waarneming. 
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Ook inktvissen zijn er goed in. Klompvis of frogfish en steenvis (beiden Filipijnen): jagers die 

onopvallend doodstil in hun omgeving die zitten, en dan toeslaan bij een prooi: aangepast 

gedrag. 

•  Dreiggedrag? Van je af bijten? Murene 

haalt adem, dit is geen bewust 

dreiggedrag. De open bek met tanden 

wordt door velen wel als gevaarlijk. 

Dieren kunnen er opvallen uitzien en 

daarmee aangeven dat ze 

gevaarlijk/giftig zijn. Bijvoorbeeld de 

dodelijke blauw geringde octopus, of de 

koraalduivel.  

Indien soorten niet worden herkent als 

gevaarlijk heet dat “predator naïviteit”: 

dit komt voor als er een nieuwe 

predator (roofdier) in een gebied komt. Bijvoorbeeld de koraalduivel op de Antillen. (Mens 

op Mauritius: Dodo)  

• Mimicry: andere soort nabootsen en daar voordeel uit halen. Deze aal lijkt op, en beweegt 

als een zeeslang. Eet wel kleine vis, maar is niet giftig. Waarschijnlijk is dit Myrichthys 

colubrinus of geringde slang aal of harlequin snake eel. Er zijn meerdere soorten met een 

vergelijkbaar uiterlijk, oa een murene. 

• Symbiotisch gedrag: Poetsgarnaal: Voordeel vis: parasieten worden opgegeten, voordeel 

garnaal: het eten wordt thuisbezorgd. 

• Symbiose: voorbeeld tussen grondeltjes en blinde garnaaltjes die je in veel tropische wateren 

tegenkomt. In ruil voor het uitgraven van hun gezamenlijke holletje door de blinde garnaal, 

houdt de grondel de wacht en waarschuwt als er gevaar in de buurt komt. 

• Concurrentie: probeer een andere 

soort weg te drukken voorbeeld hier is 

het koraal: heftige concurrentie om 

ruimte, aparte poliepen me verlengde 

tentakels met extra netelcellen. 

Concurrentie kan om veel verschillende 

redenen voor komen: inter- en intra 

species concurrentie 

• Gezelligheid kent geen tijd (Sociaal 

gedrag): Zeeleeuwen in Californië: 

jagen in groepen, harem, alleen 

gevaarlijk als ze jongen hebben. 

Voorbeeld dieper jagen in baya 

California: groep deed het ineens beter. Ze zitten vaak in grote groepen dicht op elkaar.  

• Maar sociale samenhang is verschillend: Monterey Bay: Harbour seals. Meer verspreidt dan 

de zeeleeuwen over het gebied. Houden contact door blaffen. Spelen graag onder water 

(met je) 

• En een dolfijn hoort er bij…. Dolfijnen  hebben een grotere herseninhoud dan de mens, en 

kennen taal en sociaal gedrag. Als ze er zin in hebben komen ze graag bij de mens kijken. 

De slide “wat kan je er mee” spreekt voor zich. 



Instructeurshandreiking Wereldwijde Onderwaterbiologie versie 2.0 2018  19 

6.1. Praktisch Oefenen (6.1 WWD - Praktisch Oefenen 2018.pptx) 
In de presentatie 6.1. wordt toegelicht wat precies de bedoeling van de praktijk is. Met twee delen: 

de buitenlandse reis en het aquarium.  

Aquarium 
Allereerst het aquarium bezoek. De slide met toelichting spreekt voor zich. Op die slide staat een link 

naar de determinatie tabel. Hiermee wordt een prezi2 gestart. 

 

De prezi volgt de determinatietabel letterlijk, maar voegt plaatjes toe voor cursisten die een wat 

minder beeld hebben van de stammen en klassen die gedetermineerd kunnen worden. 

 

Bij aquarium is het hulpblad bedoeld om de 

discussie te starten. Zodra men een aantal 

families herkend kunnen de cursisten kijken 

naar lichaamsvorm, zwemwijze etc. Wat 

praktische tips: 

 
2 Voor wie het niet kent: prezi is een gratis on-line presentatietool. In plaats van slides achter elkaar zoals bij 
Powerpoint heb je hier een veld waarop je in en uitzoomt. Prezi heeft zijn beperkingen, maar is een leuke 
afwisseling in het presenteren. 
Iedereen kan kijken naar openbare Prezies, en ze kan ze zelfs met een groep bewerken (dat lukt hier niet). Je 
kan prezies ook downoaden zodat ze off-line bekeken kunnen worden. 

http://prezi.com/nw6wwizjtpjb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.kooltiel.nl/Documentenmap/Duikcursussen/Biologie%20gevorderd/WWD%20-%20Dierentuin.pdf
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• Het hulpblad werkt geweldig om de cursisten op gang 

te brengen. In de donkere aquaria zijn ze niet heel 

praktisch. Adviseer er thuis al naar te kijken en bv. een 

fototoestel mee te nemen ipv een kladblok. Dit foto’s 

vallen, door licht en dikke glas tegen, maar helpen 

enorm bij het uitwerken. 

• Zorg dat je bij de start tussen de groep staat om ze 

aan te moedigen en wat aanwijzingen te geven. 

Eenmaal op gang heb je weinig werk meer. 

• Ze willen het perfect doen en maken zich al snel 

zorgen of het nu klasse, orde, familie etc. is. Maak daar 

geen halszaak van, leg uit dat ook dit een hulpmiddel is 

om te structureren. 

• Reken er niet op dat je in het aquarium kunt 

nabespreken. Korte evaluatie en dan door. 

• Er is wat hulpmateriaal gemaakt, maar pas het aan de 

eigen situatie. Aquaria verschillen sterk. 

Buitenlandse reis. 
De buitenlandse reis moet, om mee te tellen, tijdens de cursus worden gemaakt. Neemt niet weg dat 

je de cursisten de vrijheid kunt geven tijdens de laatste avond ook “oud” materiaal in te brengen, 

zolang dat aan het cursusformat voldoet. 

De uitwerking van de reis is vrij, er worden wel een aantal opties gegeven. Op www.kooltiel.nl staan 

een reeks voorbeelden. Het zal weinig tijd kosten ze zelf te verzamelen, maar het aangeboden 

materiaal mag gebruikt worden. 

De voorbeelden die we nu hebben zijn: 

• De al genoemde Pecha Kucha, genoemd naar een Japanse presentatievorm. Het is een 

Powerpoint, met de beperking dat men 20 slides mag gebruiken, die ieder 20 seconden 

blijven staan. Daarbij moet de opbouw van hoofdstuk 4 worden gevolgd met weinig of geen 

tekst op de slides. Ter herinnering: de onderwerpen zijn: Geologie, Ecologie, Duiken, Soorten 

en groepen, Bijzondere groepen, Locaties, Onderzoek en voorlichting, Bedreiging en 

bescherming. 

Niet iedereen is even handig in het instellen van Powerpoint, daarom is er een lege Pecha 

Kucha (de dummy) beschikbaar. Deze bestaat uit 20 slides met de juiste tijdsinstelling en in 

de notities aanwijzingen wat je in kan vullen. De reacties op het hulpmiddel zijn zeer positief. 

Uiteraard mag het zelfbouw nooit in de weg staan. 

• Prezi: presenteer een locatie met een prezi. Dit kan ook in de Pecha Kucha vorm, maar is hier 

niet uitgewerkt. Wel is er een voorbeeld in de vorm van Nieuw Zeeland beschikbaar. 

• Schrijf een blog of verhaal (altijd leuk voor de clubkrant). Als voorbeeld is het verhaal “naar 

de haaien” toegevoegd. 

http://www.kooltiel.nl/
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• Maak een plaatjes verzameling (Een enorme uitdaging voor fotografen en verzamelaars). Dit 

kan op verschillende manieren, als voorbeeld is een PowerPoint toegevoegd. Hier zijn de 

belangrijkste groepen op een rijtje gezet. Met “afbeelding opmaken”, “opvulling” en 

“opvulling met afbeelding” kan je een eigen verzameling van een gebied maken. Leuk voor 

fotografen, en heel praktisch als naslagwerk als je weer in een gebied komt. Met wat knippen 

en plakken is het systeem makkelijk uit te breiden. Gebruik het middelste plaatje bovenste rij 

om het gebied te benoemen.  Bewaar het als PdF en het is eenvoudig mee te nemen. 

• De plaatjesverzameling kan ook vrij eenvoudig in Word worden gemaakt. De volgende twee 

pagina’s zie je een uitwerking van een groepsreis naar Kenia. In zwart/wit de groepen die niet 

zijn gefotografeerd tijdens deze reis. Het samen zoeken en uitwerken is een uitstekende 

oefening die meerdere dagen kan doorlopen. Het stimuleert automatisch discussie over 

milieuvriendelijk duiken en ow-fotografie. Niet fotografen kunnen bij deze oefening een 

belangrijke rol spelen bij het zoeken van soorten. 

• Er komt nog een voorbeeld om deze oefening uit te breiden met de vis families die in het 

boek worden genoemd.  
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Gebied: Kenia Groenwieren Bruinwieren Roodwieren 

    

Hogere Planten Sponzen Neteldieren/Kwallen Anemonen 

    
Koralen (Hard) Zacht Koraal Ribkwallen Platwormen 

    

Snoerwormen Weekdieren: keverslakken Naaktslakken Huisjesslakken 

    

Tweekleppige Inktvissen Mosdiertjes Hoefijzerwormen 

    

Stekelhuidigen: zeesterren Slangsterren Veersterren Zeeëgels 
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Zeekomkommers Gelede wormen Geleedpotigen: kreeften Bidsprinkhaankreeft 

    

Heremietkreeften Aasgarnalen Poetsgarnalen Zeepokken 

    

 Zeespinnen/degenkrab Manteldieren: Zakpijpen Salpen Kraakbeenvissen: Haai 

    
Rog Beenvissen Beenvissen Reptielen 

    

Vogels Zoogdieren I Zoogdieren II Schimmels 

    
Extra favorieten    
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6.2 Uitwerking praktijk (6.2 WWD - Praktisch Oefenen 2018.pptx) 
Programma voor de laatste avond is: 

• Terugblik 

• Evaluatie Dierentuin 

• Verhalen over wereldwijd 

duiken 

• Het knip en plak spel 

• Afronding 

Zorg voor de uitwerking van de 

dierentuin. In het voorbeeld is gekozen 

voor het bubble coral uit Burgers dit 

koraal duidelijk te zien. Mooi voorbeeld 

van symbiose de opgeblazen poliepen 

maken een verwijzing naar de 

determinatietabel makkelijk. Voor de 

rest kan een plaatje van de uitwerking worden getoond en de vragen van de vorige keer : 

- Welke stammen en klassen (herkenning, voortbeweging) 

- Milieu: hoe wordt er aandacht aan besteed 

- Gedrag welke voorbeelden heb je gezien (zie ook poetsvis, vorige slide) 

Hierna is in de voorbeeld de kahoot aan de beurt. 

Deze oefening kan ook eerder worden 

ingezet, maar hier doet hij het prima. 

- Leg de cursisten uit wat kahoot 

is, en laat de internetverbinding 

zoeken. Sommigen zullen op de 

create pagina komen, anderen 

weigeren “internet spelletjes”. 

Laat ze elkaar helpen bij het op 

gang komen. 

- Geef midden onder het 

voorbeeld aan: plaatje en 

multiplechoice. 

- Wijs vervolgens op het beeld dat 

zij krijgen nadat ze de code 

hebben ingevoerd. De link op de pagina wijst naar de kahoot van annelamers. Als hij niet 

werkt gewoon annelamers in het zoekvenster typen. 

- Laat de cursisten hun code en (bij)naam invullen. Start daarna de oefening. 

- Je kan ook je eigen kahoot bouwen. Zeker leuk als je met elkaar naar een bepaald gebied 

bent geweest. 
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Vervolgens komt het deel wereldwijd 

duiken aan de beurt. Dit hoeven niet 

perse de gebieden van het boek te 

zijn. 

Hou een of twee gebieden achter de 

hand voor het geval het aanbod te 

eentonig is.  

Dit kan ook in een andere vorm. Hier 

is Zuid Afrika met kooi duiken 

(eigenlijk snorkelen) toegevoegd. 

 

 

Er is hier voor gekozen de estuaria 

als opwarmer kort zelf te 

behandelen, omdat waarschijnlijk 

niemand die heeft. Daarbij worden 

de mangrove, en hun rol als 

kraamkamer in het ecosysteem, 

meegenomen 

Daarna kan je de Pecha Kucha’s van 

de cursisten behandelen. Ruim 

behoorlijk wat tijd in voor discussie 

er om heen. Die komt zeker, en 

versterkt het cursusresultaat. 

Ervaring bij de pilots is dat de 

cursisten graag hun eigen verhaal 

vertellen.  

 

Een hele leuke afsluiter van 

de cursus is de knip (en 

plak) oefening die door Ron 

Offermans is ontwikkeld. 

Geef de cursisten, in kleine 

groepjes, een kaart met 

soorten en laat ze 

uitzoeken waar het past op 

de kaart. Je kan hier foto’s 

gebruiken van de 

fotografen die 

toestemming hebben 

gegeven (zie eerder) 
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Errata bij de 1e druk. 
Met dank, hier de fouten die jullie in het boek hebben gevonden. Stuur alles wat je vind naar 

diving@kooltiel.nl , zodat we dat de volgende druk kunnen corrigeren. 

• een verschrijving op de pagina 14: geslaagd indien, 2e streepje : uitgewerken moet zijn 

uitgewerkt. 

• En verder, zelfde punt: Je bent geslaagd voor deze cursus indien moet zijn “indien je aan de 

volgende eisen voldaan hebt” 

• de sluizen van Hagestein zijn in de ., niet in de Rijn. 

• Pagina 20 staat verwijzing naar hoofdstuk 8 welke niet in de inhoudsopgave staat. 

(Verklaring: in de opmaak is hoofdstuk 1, de inleiding hoofdstuk 0 genoemd en is twee 

hoofdstukken geïntegreerd. Boek is dus compleet) 

• Figuur pagina 29 vervangen (voortschrijdend inicht):  

• Blz 36: Netel- of holtedieren (Cnidaria) = Neteldieren 

(Cnidaria) 

• Blz 36: Binnen de stam van de netel- of holtedieren 

worden drie klassen onderscheiden: Bloemdieren, 

Kwallen, en Hydropoliepen. 

Bloemdieren (Anthozoa) zijn solitaire dieren of 

kolonievormende poliepen. Deze groep omvat de 

zeeanemonen (Zoantharia), koralen en zeeveren. Kwallen 

zijn vrijzwemmende schijfvormige dieren met tentakels 

die van poliepen afgesnoerd raken. Ze vormen de sexuele 

voortplantingsfase. Statenkwallen kunnen door 

kolonievorming enorme afmetingen bereiken, o.a. door 

zeer lange tentakels. Hydropoliepen zijn zeer kleine, 

meestal kolonievormende poliepjes. Moet zijn: 

• Binnen stam van de neteldieren vinden we Bloemdieren 

(Anthozoa), Kubuskwallen (Cubozoa), SchijfKwallen 

(Scyphozoa) en Hydroïdpoliepen (Hydrozoa). 

Bloemdieren zijn solitair of kolonievormend. Deze groep 

omvat zeeanemonen, koralen en zeeveren. 

Schijfkwallen zijn vrijzwemmende schijfvormige dieren met tentakels die van poliepen 

afgesnoerd raken. Ze vormen de sexuele voortplantingsfase.  

Tot de Hydrozoa behoren de Staatkwallen (Siphonophorae) en Hydropoliepen (Hydroidolina). 

De eersten  kunnen door kolonievorming enorme afmetingen bereiken, met vaak zeer lange 

tentakels. De laatsten zijn vaak kleine, meestal kolonievormende poliepjes. De Hydrozoa 

produceren kleine kwalletjes, de zogenaamde hydromedusen. 

• Pagina 57 staat verwijzing naar hoofdstuk 7 welke niet in de inhoudsopgave staat. Moet zijn: 

hoofdstuk 6 

• Pagina 79 vierde alinea: langs de zuid-oostkust moet zuidwest kust zijn. 

• p. 86. Figuur: Laurisia moet zijn Laurasia 

mailto:diving@kooltiel.nl
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• p. 121: Figuur: World Register of Marine Species  

• p. 125 Verander de zin in: Een warrelnet is een kieuwnet of staande want van 50-100 meter 

met centraal een zak met een kleinere maaswijdte waarin vis verward raakt.  

• p. 128 Een volgende thema moet zijn Een volgend thema... 

• p. 177 Literatuur Readerst Digest moet zijn Readers Digest 

• Pagina 177 wordt naar een Veldgids gerefereerd; het ISBN nummer in boek eindigt niet op 

098 9 maar op 135 7. Dat eerste ISBN nummer verwijst naar een ander boek uit de Veldgids 

serie. https://www.bol.com/nl/p/vissen-veldgids-natuurliefhebber/666824611/# 

• p. 211 Balistidae moet niet cursief! 

• p. 256 De volgende groepen vissen zijn carnivoor maar voeden zich behalve met vrijlevende 

soorten ook met vastzittende soorten 

• Pagina 287 in kaart: Moet zijn Avalon. 

• pagina 412 , voetnoot: hoofdstuk 1 ipv 4 

• In de bijlage staan de rijen niet altijd even recht. Pagina 514; De kolom " Ook bekend 

als"  staat de murene op dezelfde regel als de kwal. De hele kolom dient een enkele positie 

omhoog geschoven te worden. 

• Ook op pagina 515, 516, 517, 518, 519, en onderaan pagina 513. 

• Op pagina 504 staat de zeedraak dubbel onder elkaar vermeld. 

https://www.bol.com/nl/p/vissen-veldgids-natuurliefhebber/666824611/

