
Werken jullie ook samen met 
andere organisaties?
“Ja, veel met ander lobbyorganisaties 
die net als wij zijn aangesloten bij de 
Oceans 2012 Alliantie. Verder zijn we 
lid van Seas-at-Risk, Euro Group For 
Animals en de Stichting Kust & Zee. 
Overigens, 2012 is het jaar waarin de 
visserijpolitiek voor de komende tien 
jaar zijn beslag moet krijgen, dus het 
is belangrijk dat we nu met al die 
organisaties lobbyen binnen de 
Europese Unie.”

Zoeken jullie vrijwilligers? 
“We hebben momenteel zo’n vijftien 
vrijwilligers, onder wie een paar weten-
schappers en marien biologen. Zij 
houden zich bezig met onderzoek, lobby 
in de politiek en het organiseren van 
evenementen, zoals een oceaanweek 
aan universiteiten. Daarnaast 
bemannen we stands op andere evene-
menten en doen we heel veel aan voor-
lichting op scholen. Natuurlijk kunnen 
we daar altijd vrijwilligers bij 
gebruiken.”

Weigeren jullie donaties? 
“Tot nu toe hebben we nog nooit een 
donatie geweigerd. Die kwamen overi-

gens allemaal uit een sympathieke 
hoek. Maar stel je voor dat een siga-
retten- of visoliefabrikant wil spon-
soren, al was het een miljoen, dan 
zouden we dat weigeren. Donaties 
moeten uit onverdachte hoek komen.”

Wat vindt SFF van het 
huidige visserijbeleid en zou 
er iets moeten veranderen? 
Zo ja, wat?
“De Sea First Foundation vindt dat er 
heel wat moet veranderen aan het 
visserijbeleid. Allereerst zou dit beleid 
het rapport van de VN zoveel mogelijk 
moeten volgen. Dat houdt onder andere 
in dat dertien van de twintig miljoen 
vissersschepen wereldwijd, waaronder 
in ieder geval alle grote fabriekschepen, 
die zeer veel schade toebrengen aan de 
visbestanden, moeten verdwijnen. De 
vissers die werkzaam zijn op deze 
dertien miljoen schepen, zouden omge-
schoold moeten worden en om dat te 
betalen, kan de 22 miljard subsidie 
worden gebruikt die momenteel jaar-
lijks aan de visserij wordt gegeven. 
Verder zou je deze subsidiegelden veel 
beter kunnen aanwenden voor de 
ontwikkeling van zeewier- en algen-
productiemethoden. Wat ik zelf heel 

graag zou zien, is dat de meest dieron-
vriendelijke manieren van vissen, 
zoals longlines en boomkorren 
(bodemsleepnetten, red.), worden 
verboden. Longlines brengen enorme 
schade toe aan de natuur omdat er 
zoveel bijvangst van zeevogels, 
dolfijnen en andere zeedieren mee 
gepaard gaat. Wereldwijd is momen-
teel elk moment van de dag 22 miljoen 
kilometer longline in gebruik: dat is 
550 keer rond de aarde! Het wordt 
bovendien elk jaar meer, omdat er 
steeds minder te vangen is. Met boom-
korren worden complete ecosystemen 
tot op dieptes van wel 1800 meter 
compleet weggevaagd, terwijl volgens 
wetenschappers het herstel ervan 
soms wel 15.000 jaar duurt.”

Waarin onderscheidt het SFF 
zich van andere NGO’s?
“We houden ons uitsluitend bezig met 
de problematiek van de oceanen, waar 
organisaties als Greenpeace en het 
WNF meerdere werkvelden hebben. 
Sea Shepherd is een actievoerdersor-
ganisatie, die wij overigens van harte 
steunen, wij zijn dat niet. Tot voor kort 
waren wij de enige oceaanbescher-
mingsorganisatie die zich bezighield 

Sea First Foundation

Alarm van 
de zee
Als we de cijfers mogen geloven, zijn de zeeën en hun bewoners sterk 

bedreigd. Over de hele wereld zetten vrijwilligers zich in om deze dreiging te 

bestrijden. Iedere editie belicht DuikMagazine een van deze organisaties. 

Deze keer spreken we met Dos Winkel, oprichter van Sea First Foundation.
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Waar wagen jullie je niet aan?
“Wij zijn geen activisten dus van ons 
kun je geen actie verwachten waarmee 
we bijvoorbeeld visserijactiviteiten 
direct belemmeren. We geven wel veel – 
vaak schokkende – informatie over de 
bedreigingen van de oceanen en de 
oplossingen hiervoor en trachten al 
onze beweringen zo wetenschappelijk 
mogelijk te onderbouwen.”

Wat is volgens jou de 
grootste bedreiging van de 
zee?
“Op de eerste plaats de verzuring, op de 
tweede plaats de overbevissing. Deze 
twee zijn overigens sterk aan elkaar 
gekoppeld. Vissenpoep bevat calcium-
carbonaat en bindt CO². Als CO² in de 
zee niet meer vrij is opgelost, maar 
gebonden, wordt de zee minder zuur. 
Maar wanneer je door overbevissing te 
veel vis uit zee haalt en er dus minder 
vissenpoep in het water terechtkomt, 
kan er minder CO² worden gebonden en 
blijft er dus meer in oplossing. Hierdoor 
verzuurt de zee. Dat heeft weer nega-
tieve gevolgen voor onder andere 
koraalriffen, plankton en algen. 
Koraalriffen sterven af, omdat ze geen 
kalkskelet meer kunnen vormen, de 
kalkskeletjes van het plankton lossen op 

Naam organisatie: Sea First 
Foundation (SFF)
Bekendste gezicht: Dos Winkel
Achtergrond: Van oorsprong orthope-
disch fysiotherapeut en medisch 
auteur
Ontstaansgeschiedenis: Sea First 
Foundation Nederland werd in 
november 2009 opgericht uit 
bezorgdheid over de slechte situatie 
waarin de oceanen verkeren en de 
problemen die dit teweeg brengt voor 
mens, dier en natuur. SFF België 
volgde in juni 2010.
SFF wil mensen warm maken voor 
de pracht en biodiversiteit van het 
onderwaterleven en hen tegelijkertijd 
informeren over de problemen die de 
gezondheid van deze wereld in de 
weg staan door middel van sensibili-
sering en educatie. SFF streeft naar 
een wereld waarin de mensheid de 
oceanen erkent als essentieel voor al 
het leven en actie onderneemt om 
deze te beschermen en te koesteren. 
Doel van the SFF: 
Politiek lobbyen, het alarm van de 
zee publiekelijk maken en de peni-
bele situatie hiervan onder de 
aandacht brengen.
Wat doet SFF voor de onderwaterwe-
reld?: Voorlichting op scholen in 
Nederland en Vlaanderen geven 
over de toestand van de zee.
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en algen groeien langzamer. Voor een 
gezonde zee heb je alle drie nodig: de 
koraalriffen als kraamkamer, schuil-
plaats en dergelijke. Plankton en algen 
vormen de basis van de voedselketen 
dus dat belang lijkt me duidelijk. 
Overbevissing leidt dus mede tot verzu-
ring, waardoor uiteindelijk vispopulaties 
minder snel herstellen en groeien.”

Wat is het grootste misver-
stand over SFF?
“De Sea First Foundation is nog een 
betrekkelijk jonge organisatie. Daarom 
ben ik nog niet tegen misverstanden 
aangelopen.”

Wat is het grootste misver-
stand over een bedreigde 
soort/bedreigd leefgebied?
“Er zijn tal van misverstanden. Ik zal er 
een paar uitlichten. Ten eerste gaat het 
bijzonder slecht met de kabeljauw. De 
meeste mensen hebben dat niet door, 
maar nog even en we hebben helemaal 
geen kabeljauw meer. Ten tweede 
denken veel mensen dat ze een verant-
woorde keuze maken als ze kweekzalm 
eten. Helaas is het tegendeel waar: voor 
het kweken van één kilogram kweek-
zalm heb je, afhankelijk van de soort 
kwekerij, zes kilo wilde vis nodig. Als 

laatste wil ik Mitsubishi uitlichten. Zij 
kopen zoveel mogelijk blauwvintonijn 
op die ze vervolgens in enorme vries-
huizen opslaan. Ze weten en hopen dat 
de blauwvintonijn waarschijnlijk 
binnen afzienbare tijd uitsterft, zodat 
ze tegen die tijd de opgeslagen blauw-
vintonijn met een miljardenwinst 
kunnen verkopen. Mitsubishi inves-
teert letterlijk in het uitsterven van een 
prachtig dier!”

“Duurzaam 
gevangen vis 
bestaat op
 dit moment 

nog niet”
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heden omkopen om daar de vis weg te 
mogen vangen, waardoor de lokale 
bevolking in de problemen komt.”

SFF beweert dat vis hele-
maal niet gezond is. Hoe 
wordt dat bepaald? 
“Door heel veel wetenschappelijk 
onderzoek. Ik kan je op dit moment 
geen exacte gegevens geven, omdat we 
dit onderzoek doen voor opdrachtge-
vers, maar ik kan je wel vertellen dat je 
daar niet vrolijk van wordt. En dan heb 
ik het specifiek over het Nederlands en 
Belgisch visaanbod. In ieder geval komt 
het er op neer dat hoe vetter de vis is en 
hoe hoger de vis in de voedselketen 
leeft, roofvissen dus, hoe meer 
gifstoffen zij bevatten.”

Wat zit er dan in?
“Vanalles. Voor de meeste giftige compo-
nenten geldt dan wel dat ze afzonderlijk 
meestal niet boven de wettelijk gestelde 
norm uitkomen, behalve bij grote roof-
vissen zoals tonijn en zwaardvis. 
Effecten worden nooit bij elkaar opge-
teld en daar wordt ook te weinig onder-
zoek naar gedaan. Die toxische effecten 
versterken elkaar, alleen de mate waarin 
is nog niet duidelijk.”

Kunnen die toxische 
effecten elkaar niet 
verzwakken?
“Het is zeer onwaarschijnlijk dat het 
ene toxische effect het andere opheft, 
omdat het veelal om kankerverwek-
kende stoffen gaat. Kijk, vroeger 
werden de Japanners en de IJslanders 
heel oud omdat ze veel vis aten uit een 
zee die gezond was, maar tegenwoordig 
zie je steeds meer gevallen van 
alvleesklierkanker in Japan, terwijl dat 
daar vroeger nooit voorkwam en dat 
komt puur doordat de vissen niet meer 
gezond zijn.”

Maar Japan is wel een van 
de meest vergrijsde landen, 
dus kennelijk doen ze het zo 
slecht nog niet.
“Dat klopt, maar dat loopt ook terug. Je 
ziet tegelijkertijd steeds meer kinderen 
in tehuizen terechtkomen met kwik-
vergiftiging, omdat ze dolfijnen- en 
walvissenvlees te eten krijgen dat 

barstensvol met methylkwik zit. Dat is 
ook een van de dingen die je in de met 
een Oscar bekroonde film The Cove 
kunt zien.”

Jullie doen dus zelf voorna-
melijk literatuuronderzoek 
naar toxische effecten, is 
dat het enige?
“We beschikken over talloze rapporten 
en proefschriften van allerlei andere 
onderzoeken en werken met deze 
onderzoekers samen. Bijvoorbeeld het 
proefschrift van Maaike Bilau over 
dioxines en PCB’s in vis. Zij heeft een 
jaar lang 4400 Vlamingen gevolgd, 
onderverdeeld in een groep tieners – 
veertien en vijftien jaar –, een groep 
moeders – achttien tot 44 jaar – en een 
groep volwassenen – ouder dan 45 jaar. 
Daar is uitgekomen dat gemiddeld 
vijftig procent van de hoeveelheid 
dioxines en pcb´s in hun lichaam 
afkomstig is uit vis, terwijl hun 
voeding, afhankelijk van naar welke 
groep je kijkt, maximaal voor één tot 
twee procent uit vis bestaat. In totaal 
zat tachtig procent van deze mensen 
boven de door de EU gestelde veilig-
heidsnorm voor deze stoffen.”

Na de film ‘The End of the 
Line’ kwam je met ‘Sea the 
Truth’, waarom moest er 
nog een film komen?
“The End of the Line gaat vooral over 
overbevissing en dan voornamelijk 
over de tonijnbevissing en het hele 
Mitsubishi-verhaal. Deze film gaat 
totaal niet over vervuiling, verzuring 
en dierenwelzijn, dus daar lag nog een 
uitdaging.”

Is er een bepaald speerpunt 
bij SFF om de zee te 
redden?
“Onze vier speerpunten zijn: verzu-
ring, vervuiling, dierenwelzijn en 
overbevissing. Daar informeren wij de 
mensen over.”

Denk je dat de mensheid de 
zee nog gaat redden?
“Als een bank gaat omvallen, wordt hij 
uiteindelijk gered. En Hugo Chavez, 
die in mijn ogen heel vaak rare dingen 
zegt en doet, heeft één keer iets gezegd 

met verzuring, vervuiling en dierenwel-
zijn in de oceanen en we lijken een 
soort pioniersfunctie te hebben, want 
steeds meer andere NGO´s gaan zich 
hier nu ook mee bezighouden.”

Ben je niet bang dat mensen 
de geloofwaardigheid van de 
SSF gaan betwijfelen als je 
begint over het lijden van 
vissen?
“Integendeel, toen ik er laatst in het 
Europees parlement een lezing over gaf, 
kreeg ik alleen maar positieve reacties. 
Ook werd erkend dat vissen dieren met 
gevoel zijn. Onder wetenschappers was 
dit natuurlijk al veel langer bekend, 
maar het is een belangrijke stap. Het 
betekent namelijk dat vissen ook onder 
een Europese wet uit 2004 vallen 
waarin staat dat alle dieren die voor 
consumptie worden gedood, binnen één 
seconde dood moeten zijn of dusdanig 
bedwelmd dat ze er niets van merken. 
Bij het doden van vissen is daar in de 
verste verte nog geen sprake van. 
Tonijnen bloeden dood gedurende 

meerdere uren, platvissen kunnen op 
ijs tot wel zeven uur overleven, vissen 
worden levend gevild en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Ik dacht ook dat 
veel mensen zouden vinden dat we 
hiermee een stap te ver zouden gaan, 
maar niet dus. Ik spreek voor hele hete-
rogene gezelschappen en illustreer ook 
wat ik zeg, onder andere met MRI-scans 
van vissen waarop te zien is dat er in 
levensgevaar stresshormonen vrij-
komen en dat ze gevoelszenuwen 
hebben tot in de toppen van hun 
vinnen. Kortom, het is voldoende 
aangetoond dat vissen gewone dieren 
met pijngevoel zijn, net zoals een hond, 
kat of mens. Daarom wordt het tijd dat 
ze op een minder barbaarse manier 
worden behandeld.”

Hoe sta jij tegenover het 
MSC-keurmerk? 
“Heel kritisch, maar het is beter dan 
geen keurmerk. Als je weet dat er ook 
krillvissers en boomkorvissers en een 
aantal longliners MSC-gecertificeerd 
zijn, dan kun je wel vraagtekens zetten 

bij een dergelijk keurmerk. We hebben 
alternatieven voor mensen die van vis 
houden. Onlangs hebben we een kook-
boek uitgebracht met vijftig recepten 
met de smaak van de zee, zonder dat er 
een vis of ander zeedier voor heeft 
moeten sterven: 
NON*FISH*A*LI*CIOUS. Van elk 
verkocht boek gaat de volledige winst 
naar de Sea First Foundation.”
 
Wanneer is een vis duur-
zaam gevangen volgens 
SFF?
“Duurzaam gevangen vis bestaat op dit 
moment nog niet. Het moet kweekvis 
zijn die vegetarisch is gevoed in een zo 
natuurlijk mogelijke omgeving en 
waarbij het doden op een snelle en zo 
pijnloos mogelijke manier gebeurt. 
Iemand in de Derde Wereld die met zijn 
hengel een vis vangt omdat hij nou 
eenmaal moet leven en anders niets 
heeft, daar heb ik natuurlijk geen enkele 
moeite mee. Maar zelfs dit wordt steeds 
moeilijker, omdat met name Europese 
vissersschepen steeds vaker lokale over-

Top 3 verdiensten
1.  SFF heeft de verzuring, vervui-

ling en het dierenwelzijn met 
betrekking tot visserij bij 
lobbyorganisatie Seas-At-Risk 
op de agenda gekregen. 

2.  SFF heeft inmiddels 
miljoenen mensen, via 
allerlei media, bereikt 
met zijn boodschap en 
voorlichting, waardoor 
mensen ongetwijfeld 
gaan nadenken. 
Bewustzijn over de mise-
rabele staat waarin de zeeën en 
hun bewoners verkeren, zal 
groeien.

3.  SFF komt met constructieve 
oplossingen zoals het 
omscholen van vissers tot 
bijvoorbeeld seafarmers, die 
zich bezig kunnen houden met 
het kweken van wieren en 
algen voor olie en/of voedsel-
productie”

waar ik het ontzettend mee eens ben: 
‘als het klimaat een bank zou zijn, was 
het al lang gered.’ Zoals het er nu voor 
staat, zal de zee volgens de wetenschap 
rond 2050 leeggevist zijn en dan moet 
het besef bij de meeste mensen en 
politici wel doordringen dat de zaken 
grondig anders moeten en helaas is het 
dan voor een heleboel diersoorten al te 
laat. Volgens het rapport van de IPSO 
staan we op dit moment voor de zesde 
grote uitstervingsepisode van de 
wereld. Alleen is het voor de eerste 
keer dat dit door de mens wordt 
veroorzaakt. Ik denk persoonlijk dat dit 
besef al eerder, ik schat binnen tien 
jaar, bij de meerderheid zal door-
dringen, waardoor er nog veel te 
redden valt. Maar ook dan moet er een 
enorme ommezwaai komen: minder 
consumptie van vlees en vis, schonere 
technieken om de vervuiling terug te 
dringen en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Ik geloof niet dat de mens-
heid zichzelf om zeep gaat helpen dus 
dat besef zal eens komen. Daar geloof 
ik heilig in.” 
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