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BOEGSURFENDE BRUINVIS PHOCOENA
PHOCOENA IN DE OOSTERSCHELDE
BOW-RIDING HARBOUR PORPOISE IN THE
OOSTERSCHELDE
Camphuysen C.J. & D. van der Avoirt 2008. Boegsurfende Bruinvis Phocoena phocoena
in de Oosterschelde. Sula 21(2): 86-87. A second bow-riding Harbour Porpoise was
detected in the Oosterschelde, Zeeland (Delta area), distinctly different from the animal
in Grevelingen, but with a very similar behaviour. A characteristic spot on the flanks is
described to facilitate individual identification during future sightings. As with the
Grevelingen porpoise in the first months of bowriding, this new animal is completely
intact, with no visible scars. The close approaches to the sailing vessel it was reported
from suggest that scars are likely to develop that can further characterize this individual.
Key words: Phocoena phocoena – status – Zeeland –sightings – behaviour – individual
identification

Kort na het afmaken van een artikel over de boegsurfende Bruinvis Phocoena
phocoena in het Grevelingenmeer (Camphuysen 2008) werd een tweede
exemplaar ontdekt, ditmaal in de Oosterschelde ter hoogte van Kats. Op 19
september 2008 naderde een Bruinvis het zeiljacht van Denis van der Avoirt.
Het dier bleef ongeveer vijf minuten met de boot mee zwemmen. Allereerst was
het uitademen te horen, waarna de Bruinvis kort boven kwam ter hoogte van het
achterschip. Er konden foto’s werden gemaakt, ofschoon het steeds lastig was
om het kort opduikende dier in beeld te krijgen. De Bruinvis zwom
herhaaldelijk onder het achterschip door en kwam dan ineens weer voor enkele
korte seconden boven. Het dier zwom meestal bijna evenwijdig aan de boot,
zwemmend in de richting van de boot. Later werd mogelijk het zelfde
exemplaar gezien in de havenmonding van Wemeldinge.
Interessant aan dit dier zijn de talrijke knobbeltjes op de voorrand van
een verder klokgave rugvin, de gave onbeschadigde rug en een opvallende
donkere vlek op de flank, rechtsonder de rugvin. Indien dit dier een zelfde,
aanhoudende belangstelling voor zeilboten ontwikkelt als de Bruinvis in het
Grevelingenmeer, dan zou een goede documentatie met (digitale) foto’s
uitsluitsel moeten geven dat het inderdaad steeds om hetzelfde individu gaat.
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Figuur 1. Bruinvis meezwemmend met zeiljacht, Oosterschelde ter hoogte van Kats, 19
september 2008 - Bowriding Harbour Porpoise near yacht, Oosterschelde near Kats, 19
September 2008 (Denis van der Avoirt).
Camphuysen C.J. & K. Heijboer 2008. Bruinvis Phocoena phocoena in het Grevelingenmeer: een
bijzonder geval met afwijkend gedrag. Sula 21(2): 74-85.
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Meldingen van levende walvisachtigen in Nederland graag direct naar
kees.camphuysen@wxs.nl, onder vermelding van soort, aantal, plaats, datum,
waarnemers, bijzonderheden van het gedrag, en gebruikte kenmerken.
Waarnemingen worden zichtbaar gemaakt op internet:
http://home.planet.nl/~camphuys/Cetacea.html

