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INLICHTINGEN

Beste leden, vrienden en sympathisanten van het Noordzee-aquarium 
en Zeilschip Mercator.

Voor u ligt het tweede nummer van ons tijdschrift 2018. Aan deze 
editie werkten weer een aantal gemotiveerde vrijwilligers mee zodat 
we opnieuw een kwalitatief hoogstaande editie kunnen afleveren. 

Iedereen kent de uitdrukking “koken kost geld” en dit is voor de uit-
gave van dit tijdschrift niet anders. Enerzijds is er de samenstelling 
en zijn er de drukkosten maar anderzijds zijn er ook de verzendings-
kosten. Dit wordt vooral betaald met het lidgeld van onze, nog altijd, 
talrijke leden. 
Juist daarom is dit lidgeld zo belangrijk voor ons. 

Onze leden genieten ook nog een bijkomend voordeel mits voorlegging 
van de lidkaart krijgen ze gratis toegang tot het Aquarium, de Mercator 
en de O.129 Amandine. Bovendien is er jaarlijks een ‘uitgebreide’ 
nieuwjaarsreceptie waar telkens meer en meer van onze leden aanwe-
zig zijn. Gedurende het jaar zijn er ook nog enkele activiteiten waaraan 
onze leden gratis, of aan sterk verminderde prijs, kunnen aan deelne-
men.
Zoals jullie zien zijn er heel wat voordelen om lid te worden van één, of 
beide, verenigingen.

* U wordt lid van het Noordzeeaquarium door een lidgeld van 12,00 
euro over te schrijven op rekening BE78 2800 7062 0986  van V.N.A.O. 
– V.Z.W, Visserskaai in 8400 Oostende. 

* U wordt lid van vzw Zeilschip Mercator door een lidgeld van 20,00 
euro over te schrijven op rekening BE49 7330 4727 2271 van vzw 
Zeilschip Mercator, Pensjagerstraat 8 in 8400 Oostende.

Een extra bijdrage is uiteraard ook van harte welkom.

Een reeks adverteerders schenken onze vereniging hun vertrouwen en steu-
nen aldus de werking. We danken ze van harte en bevelen ze allemaal 
warm aan.

Meer info:
http://users.skynet.be/noordzee.aquarium  
www.zeilschipmercator.be
www.facebook.com/Zeilschip.Mercator/
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Leden - en sympathisantendag op 21 juli 2018

Programma:
09.30 uur: vaartocht op zee met de Nele (maximum 25 personen)
13.00 uur: barbecue 

De tocht met de Nele is exclusief voor de leden,
op de barbecue is iedereen welkom.

Nuttige info:
Locatie: de bunker van de vzw Nelevrienden op de Slipwaykaai.
Kostprijs vaartocht met de Nele: 20,00 euro per persoon.
Kostprijs BBQ: 20,00 euro per persoon (twee drankjes inbegrepen).
Dranken ter plaatse aan democratische prijzen.

Betaling: via overschrijving op nr: BE78 2800 7062 0986 van VNAO,
met vermelding: deelname aan de Nele en/of BBQ met het aantal personen. 
Overschrijving geldt als inschrijving!

Opgelet: er zijn nog 12 vrije plaatsen op de Nele (enkele leden VNAO, die op 
de jaarlijkse statutaire vergadering aanwezig waren, hebben zich reeds  inge-
schreven).  Wees er dus snel bij.

Uiterste inschrijfdata: 11 juli 2018
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Maritieme weetjes
GORCH FOCK en de GORCH FOCK II

                                                                                                              Jean Jacobsen
Op de Duitse scheepswerf Blohm & Voss te Hamburg liep het opleidingszeilschip van 
stapel in 1933.
In 1945 zonk het te Stralsund, gelegen aan de Baltische Zee, 70 Km boven Rostock.
In 1948 werd het geborgen door de Russen. Het werd in gebruik genomen als 
schoolschip met als naam TOVARISCHCH II.
Tijdens de Tall Ships Race in 1974 won ze een etappe. In 1992 kreeg het een nieuwe 
eigenaar met bestemming passagiersreizen. In 1996 moest het een onderhoudsbeurt 
ondergaan maar de kosten waren te hoog, de rederij kon het niet betalen en het 
schip werd aangeslagen. Een Duitse ondernemer kocht haar, kreeg een voorlopige 
vergunning om het te slepen door het Kielkanaal, verder tot Gdansk (Polen), om het 
in orde te brengen als museumschip. In 1999 was het zover en kreeg terug de naam 
GORCH FOCK.
In 2003 kochten de TALL SHIP FRIENDS het schip om haar te plaatsen te Stralsund.
Het schip werd ontdaan van de masten en op het kraanschip Condock V, naar 
Stralsund gevaren, op 29 november als museum ingehuldigd.
Letwel, de Duitse Marine bezit het opleidingsschip GORCH FOCK II, niet te verwarren.

Bron: samengeteld uit diverse opzoekingen
Technische gegevens:
Type: Driemastbark voor opleidingsdoeleinden
Tonnage: 1760 ton waterverplaatsing
Afmetingen: lengte over alles: 82,10m , breedte: 12m,  diepgang: 5,20m
Bemanning: 66 koppen plus 180 kadetten
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HERDENKINGSPLECHTIGHEID VINDICTIVE 10 mei 2018

Op donderdag 10 mei 2018 herdachten wij in Oostende dat exact 100 jaar 
geleden de Britten probeerden de Oostendse haven te blokkeren om zo de 
toegang tot de Noordzee te belemmeren voor de Duitse onderzeeboten. 
Deze raid vond plaats in de nacht van 09 en 10 mei 1918 en werd geleid 
door de HMS Vindictive. De blokkade had niet het verhoopte succes maar 
behoort wel tot een van de meest heroïsche momenten van de Eerste 
Wereldoorlog.
De HMS Vindictive werd tot zinken gebracht in de havengeul ter hoogte 
van het voormalige Oosterstaketsel. De Britten telden 8 doden, 10 vermis-
ten en 29 gewonden, waaronder de gezagvoerder, Commander Alfred E. 
Godsal. 

© Jorn Urbain

De plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van een vertegenwoordiger 
van de Koning (Vice-Admiraal Michel Hofman), een vertegenwoordiger 
van de Minister van Defensie (Luitenant-Kolonel Christophe Onraet), de 
Britse Ambassadeur, de nabestaanden van Commander Alfred E. Godsal 
en van de andere bemanningsleden. Vertegenwoordigers van de Duitse, 
Amerikaanse, Canadese en Schotse regering waren eveneens aanwezig.
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© Jorn Urbain

© Jorn Urbain

© Chris Hoorelbeke
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©fotoshootWO1oo

foto's plechtigheid Vindictive:www.fotoshootWO1oo.com

©fotoshootWO1oo
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Herdenkingsplechtigheid op de stedelijke begraafplaats Oostende
7 bemanningsleden van deze raid liggen begraven op de stedelijke 

begraafplaats Stuiverstraat Oostende.

©Rudy Laforce

©Rudy Laforce
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M. ROMMELAERE-DELEU

Voorhavenlaan 51
8400 Oostende

Vuurtorenwijk
Tel. 059/32 03 21

UURWERKEN - JUWELEN - SPORTTROFEEEN

oostendse Vishandel D.V.

Vismijnlaan 109 - 8400 Oostende

Tel. 0473 75 01 21
Fax 059/33 38 58

Openingsuren:
Maandag tot vrijdag:    7u30 - 17u00
Zaterdag en feestdagen:   7u30 - 12u30
Zondag    gesloten
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Bezoek van Koning Albert II en Koningin Paola te Oostende

Op woensdag 14 maart 2018 brachten Hunne Majesteiten Koning Albert II en 
Koningin Paola een bezoek aan Oostende in het kader van de tentoonstelling 
HET VLOT – Kunst is (niet) eenzaam.

In de voormiddag was er een bezoek voorzien aan de diverse locaties van 
HET VLOT en in de namiddag was er een bezoek aan Habbekrats Oostende – 
Het Huis aan Zee.

Uiteraard kon een bezoekje aan de Mercator niet ontbreken. Het vorstenpaar 
werd met open armen ontvangen door onze vrijwilligers die voor de gelegen-
heid hun werkplunje konden inruilen voor hun nieuwe uniform.

Nadien een hele leuke babbel met ‘boot-mannen’ onder elkaar. 
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Openingsuren ‘ t Kofschip
Dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 20.00 uur

Gesloten op zondag, maandag en feestdagen

- gelegen naast Delhaize Hazegras
- mooi terras met zicht op de Mercator
- het eten wordt met verse producten à la minute klaargemaakt
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brochures

folders

boeken

doosjes
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SDVO vzw
Wandelaarkaai 4
B-8400 Oostende

Tel. +32 59 50 95 26
Fax + 32 59 50 96 64

info@sdvo.be

Openingsuren:

Van maandag t/m donderdag
van 8.30u tot 12.15u en 13u tot 17u

Op vrijdag van 8.30u tot 12.30u

Voor een duurzame en
rendabele visserij
met oog voor

sociaal-maatschappelijke en
ecologische aspecten

Kantoor GUIDO DaNNeel bvba

Torhoutsesteenweg 88a (Petit Paris), 8400 Oostende
Tel. 059 51 51 76

•

Stockholmstraat 39, 8400 Oostende
Tel. 059 70 46 62

BeleGGeN - KReDIeTeN - VeRZeKeRINGeN

CBFa - nr 42097  -  ON - nr. 0463117986

Vissershuis Cafe-Restaurant
Yvan Devlamynck-Kindt

Palingspecialiteiten
Gerechten met vis en vlees

 Gesloten buiten seizoen :
 dinsdagavond en woensdag
 Jaarlijks verlof : februari

Schoorbakkerstraat 80 (Schoorbakke)
8600 PeRViJze Diksmuide

Tel. 051/55 51 03
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OUDE TIJDEN, OUDE NAMEN

Juvenalis Constantinus Albertus Désiré,
scheepsjongen en lichtmatroos

in de wijde wateren van Zeeland, 
wandelt op de rede van Vlissingen, 

de befaamde Zeeboulevard, 
kijkt met een kijkertje in de hand 

naar een loods in een boot
die steigert en stampt 

en zegt met gedempte stem 
een stil gebed voor Marianna Joanna Degraeve, 

veel te vroeg ten grave gedragen, 
en voor een oude Engelsman:

“Samuel, o Samuel, wagenmaker en dominee
in het graafschap Sussex te Winchelsea!”

                                                                                                  Johan Corveleijn

Mercator Marina, uw meerplaats in Oostende, de Stad aan Zee
Sir Winston Churchillkaai 1

 8400  Oostende
Tel : 059/70 57 62

 www.mercatormarina.be
 info@mercatormarina.be
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Enkele historische beelden van de visserij

http://voorlaatste.blogspot.be en http://flornieuwsblog.blogspot.be

Flor Vandekerckhove

Vindictivelaan met de gevel van OLV College

Zeestation Oostende
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Vistrap Oostende  (foto Eddy Serie)

"Viswijven" aan de kaai  (foto Eddy Serie)
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ZEILSCHIP MERCATOR
                                                                                        Jo Dielman

HARMONIUM aan altaar in post 1

Aan boord van de Mercator bevindt zich nog altijd een kapel. Toen 
de Mercator nog diende als schoolschip was er elke zondag aan 
boord een misdienst die werd voorgegaan door de aalmoezenier die 
mee was op de reizen.
In de beginjaren (1932 – 1938) bevond zich in de kapel een harmo-
nium (ook wel traporgel genoemd). Dit instrument werd aan boord 
gebracht door de toenmalige aalmoezenier en diende om de mis-
diensten muzikaal op te luisteren.
Toen de aalmoezenier tot pastoor in een parochie benoemd werd  
verliet hij de Mercator en nam hij zijn harmonium mee.
Nu, bijna 90 jaar later, is dit harmonium terug boven water gekomen. 
Het instrument is als erfstuk steeds bij de familie van “nonkel paster” 
gebleven en in de beste omstandigheden tentoongesteld.
De familie nam met ons contact op en was bereid om het harmoni-
um terug te brengen naar waar het ooit stond. 
Vandaag is het harmonium afgehaald (in Brugge) en ‘niet zonder 
inspanningen’ aan boord gebracht. Het was niet evident om zo’n 
zwaar meubel terug op zijn oorspronkelijke plaats te krijgen maar 
aan boord van de Mercator kennen we de zin “het gaat niet lukken” 
niet.
Het harmonium bevindt zich terug op de plaats waar het 86 jaar 
geleden door de toenmalige aalmoezenier van de Mercator werd 
bespeeld.
We zijn terecht trots op onze aanwinst en super dankbaar dat de 
familie van “nonkel paster” ons dit heeft geschonken.
Ook een dikke merci aan onze bootsman en de vrijwilligers die deze 
delicate klus hebben geklaard.

Wie weet kan dit harmonium nog aan een nieuw leven beginnen? 
De kapel kan nog altijd gebruikt worden en dienst doen voor o.a.  
doopplechtigheden, met aansluitend een receptie op het dek... 
Een aanrader en een unieke ervaring!
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LENTEGROET

Wij wonen nog in warme huizen
Want voor de nacht zijn we bevreesd.
Maar straks dan gaan we weer verhuizen 
als ’t leven buiten herleeft.

Als ’t zonlicht door mijn raam komt schijnen.
En donkere wolken reeds verdwijnen.
Als alle vogels vrolijk fluiten,
De lente ruikt naar ’t frisse groen.

Dan zal ‘k bewonderen ’t nieuwe leven,
De speelse lammetjes in de wei.
Ontwaken zal ik uit mijn dromen,
De tuin wordt weer een paradijs.

                                                                    Jozef Vandromme
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Zeilschip Mercator, een uniek feestdecor!

De Mercator is het enige historische zeilschip dat ons land rijk is 
en het ideale decor voor een onvergetelijk feest!

Zeilschip Mercator biedt verschillende mogelijkheden aan 
om uw evenement, bedrijfsfeest of familiefeest een unieke 
belevenis te maken, voor u en voor uw gasten.

*acti e: €100/uur voor recepti e tot 60 personen

Meer info? Surf dan snel naar: 
www.zeilschipmercator.be of zeilschip.mercator@telenet.be

 +32 (0) 494 514 335
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Zeilschip Mercator, een uniek feestdecor!

De Mercator is het enige historische zeilschip dat ons land rijk is 
en het ideale decor voor een onvergetelijk feest!

Zeilschip Mercator biedt verschillende mogelijkheden aan 
om uw evenement, bedrijfsfeest of familiefeest een unieke 
belevenis te maken, voor u en voor uw gasten.

*acti e: €100/uur voor recepti e tot 60 personen

Meer info? Surf dan snel naar: 
www.zeilschipmercator.be of zeilschip.mercator@telenet.be

 +32 (0) 494 514 335

De grote onderhoudswerken aan het zeilschip Mercator werden fotografisch gevolgd 
vanaf de verhaling in 2015 tot zijn terugkeer in 2017.

Aan de hand van veel unieke foto’s werd een beeld gemaakt hoe specifiek deze werken 
op de scheepswerf aan het beschermd monument Mercator wel zijn.

Het 160 Blz. tellende boek is te koop in het onthaal 
van de Mercator en de Amandine (€20,00)

Verantwoordelijke uitgever: vzw Zeilschip Mercator
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‘t Waterhuis

Vindictivelaan nr 35, 8400 Oostende   059/803273
- Recht tegen over het Oostends Station en Ijslandvaarder Amandine -

Alle dagen open: 11.00u - 23.00u
Keuken doorlopend open: 11.30u - 22.00u

* Groot assortiment aan wijnen en bieren
* Grote keuze aan pasta’s
* Vegetarische menu’s

* Honden toegelaten
* Wi-fi

http://www.waterhuisoostende.be en facebook
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WIE VAART ER MEE 
MET DE NELE ?

ˇDe Nele vaart ook voor onze Vrienden van het 
Noordzee Aquarium van Oostende. 

• • •
Dagvaart van 10u00 tot 17u30 

Middagmaal mogelijk, met belegde broodjes of warm (af te spreken)
Consumpties aan € 1,50

• • •
Namiddagvaart van 13u30 tot 17u30

Maximum 25 passagiers

Voor meer info zie www.denele.be of neem contact met 
André Nolf  (0477 77 30 07)
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Gistelsesteenweg 1     8400   Oostende   
tel: 059.56.58.50         fax: 059.56.58.51
Oostende@sleeplife.be     
www.sleeplife.be

Rust...     In lijn met uw SLAAP-DNA ®

®



27

Gistelsesteenweg 1     8400   Oostende   
tel: 059.56.58.50         fax: 059.56.58.51
Oostende@sleeplife.be     
www.sleeplife.be

Rust...     In lijn met uw SLAAP-DNA ®

®
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Van wie zijn die tanden?
Joeri Ryckaseys

Graag wil ik een woordje uitleg geven over tanden; 
een groep fossielen die vaak op onze stranden gevonden wordt. 
Zij die regelmatig over het Noordzeestrand wandelen hebben het misschien al 
opgemerkt: wie goed kijkt, vindt soms haaientanden. De tanden die men vindt 
zijn echter niet recent of van hier levende haaiensoorten. Ze zijn afkomstig van 
haaiensoorten die hier miljoenen jaren geleden de zeeën bevolkten. Sommige 
haaiensoorten leven nu nog steeds maar niet meer in de Noordzee (bijvoorbeeld 
de makreelhaai, de grote witte haai, …). Hadden de soorten van wie men de tan-
den nu nog vindt, nog steeds onze Noordzee bevolkt, dan zou men terecht bordjes 
mogen plaatsen zoals men in Australië doet: “warning – sharks”. Er zaten ‘serieuze 
jongens’ tussen de haaiensoorten van weleer. Zo had je de Carcharodon hastalis 
die tot acht meter lang kon worden en de Carcharocles megalodon die tot twintig 
meter kon worden. Zelfs op een kleine jacht was je veiligheid niet meer gegaran-
deerd. De Megalodon stierf uit op het eind van het Mioceen (zo’n 7 miljoen jaar 
geleden). Redenen hiervoor was enerzijds het veranderde klimaat waardoor veel 
kleine tot middelgrote walvissen, de voornaamste prooidieren van de ‘Meg’, ver-
dwenen. Recentelijk onderzoek wees uit dat de concurrentie met de Orca’s de Meg 
de genadeslag gaf1. Orca’s hadden het niet enkel op dezelfde prooien gemunt maar 
durfden ook wel eens een Meg pup verschalken (om dan snel weg te wezen voor de 
woedende moeder).

Foto 1: tandje tussen de ‘zwarte puntjes’
1	 	https://www.ibtimes.co.uk/megalodon-driven-extinction-by-competiti-
on-great-white-shark-killer-whale-ancestors-1552644
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Waar te vinden?
De haaientanden kan men vinden vanaf de Oosteroever van Oostende tot de kus-
ten van Zeeland (en dan vooral Cadzand, Kaloot,  Nieuwvliet, …). In de streek van 
Oostende (oosteroever) tot Zeeland kun je tanden vinden in het droog zand. De 
laatste jaren zijn de vondsten bij Cadzand beduidend minder aangezien ze daar het 
strand opgespoten hebben. Om tandjes te vinden dien je te zoeken naar plekjes 
waar je ‘zwarte puntjes’ ziet. Deze puntjes verraden fossiele aanwezigheid. Deze 
fossielen zijn niet aangespoeld maar daar gekomen door de vele opspuitingen met 
zand afkomstig van het gebied voor de kust van Knokke. De huidige opspuitingen 
gebeuren met zand van tientallen kilometers voor de kust van Koksijde en bezitten 
zo goed als geen oud fossiel materiaal. Vanaf Knokke tot Zeeland loont het echter 
ook de moeite om in het schelpgruis voor en in de vloedlijn te zoeken. Er bevinden 
zich fossiele banken voor de kusten van Knokke en de Scheldemonding. Door stro-
ming, storm, … durft wel wat materiaal los te komen dat uiteindelijk aanspoelt.
Fossiel?
Er is vaak discussie over de term ‘fossiel’. Veel strandjutters gebruiken de term fos-
siel voor ‘zwartgekleurde schelpen’, of schelpen die in een anorganische omgeving 
hebben gelegen. Mensen die zich met paleontologie bezig houden gebruiken de 
term vaak om te verwijzen naar de restanten van uitgestorven organismen of orga-
nismen ouder dan het Holoceen (het tijdperk voorafgaand aan het Antropoceen). 
Echter bij alle definities zijn wel tegenargumenten te vinden. Zo dateren veel ‘zwar-
te schelpen’ van het Holoceen en zijn bepaalde dieren van wie men resten vindt 
die miljoenen jaren oud zijn niet uitgestorven. Welke definitie moeten we dan 
hanteren? Die discussie wil ik hier niet houden. Bepalen of een schelp fossiel is of 
niet is ook al een reden tot discussie. Zelf gebruik ik de term fossiel verwijzend naar 
restanten van dieren die ‘versteend’ zijn. Maar ook dat brengt problemen met zich 
mee, vooral voor schelpen en haaientanden. Enfin, u begrijpt de moeilijkheid. U zult 
zich misschien afvragen: waarom hebben we het over fossiele haaientanden, kun-
nen dan geen tanden van bijvoorbeeld haringhaaien of hondshaaien gevonden wor-
den? Het antwoord is dat er tot nu toe geen weet is van recente haaientanden die 
aanspoelen. Zoals u waarschijnlijk wel weet, wisselen haaien continu hun tanden 
uit. Oude vallen uit en nieuwe komen in de plaats, of ze blijven in de prooi steken. 
Daarom vindt men dus veel fossiele haaientanden. Maar nieuwe haaientanden? Dat 
vreemd genoeg niet. Recente haaientanden zouden trouwens wit moeten zijn. Wie 
begint met zoeken zal geduld moeten oefenen en zich vooral niet laten frustreren 
door de vele mosselschelpen en steentjes die de bedrieglijke vorm van een haaien-
tand aannemen. 
Megalodon en ‘Great Whites’
De gevorderde verzamelaar droomt om zijn eigen exemplaar te vinden van de 
reuzenhaai Carcharocles megalodon of van de Grote Witte Haai, die nog levend 
voorkomt in andere delen van de wereld maar ooit inheems was in onze stre-
ken. Deze tanden zijn zéér zeldzaam. Bij Cadzand en Knokke kunnen fragmenten 
gevonden worden maar ook deze zijn zéér zeldzaam. Idem voor de tanden van de 
Carcharodon carcharias of Grote Witte Haai. Het exemplaar dat ikzelf in bezit heb 
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werd overgekocht van een andere verzamelaar die zijn exemplaren gaat opduiken 
bij Florida.

Foto 2: tand van megalodon 
Determinatie
De determinatie van tanden is een ware specialisatie. Vaak zijn de tanden ‘gerold’ 
(zodanig gerold door het zand en sediment waardoor ze afgesleten zijn) of afgebro-
ken waardoor belangrijke determinatiekenmerken verdwijnen. Volledig bewaarde 
haaientanden zijn moeilijker te vinden dan de fragmenten. Om het nog moeilijker 
te maken: een haai had verschillende tanden. Zo had men tanden uit de bovenkaak, 
de onderkaak, de zijkanten van de kaken… en die zagen er verschillend uit. Ik wil 
mij dan ook verontschuldigen indien er enige fouten in mijn determinatiewerk zijn 
geslopen. Indien lezers een fout opmerken mogen verbeteringen altijd gemeld wor-
den via joeri.ryckaseys@skynet.be 
Ouderdom?
De haaientanden die we vinden aan onze kusten dateren allemaal uit het Tertiair, 
dat is de periode die zich uitstrekt van 65 – 2.5 miljoen jaar geleden. Dus vlak na 
het verdwijnen van de dinosauriërs tot de komst van het Pleistoceen wat de perio-
de van de ijstijden inluidde.
Achtereenvolgens krijgt men beginnend met het Paleoceen, het Eoceen, Oligoceen, 
Mioceen en Plioceen. We bespreken enkele van de tanden die kunnen gevonden 
worden uit deze periodes. Per periode bespreek ik ook kort het klimaat in die peri-
ode en welke invloed dit had voor de mariene fauna. Dit is echter zéér algemeen 
want je kunt een heel boek vullen over één bepaalde periode.
Paleoceen (65 – 56 miljoen jaar geleden)
Dit tijdperk begint waar het Krijt eindigde. De grote uitstervingsgolf, veroorzaakt 
door de inslag van de meteoriet en de daaropvolgende klimaatverandering, heeft 
ervoor gezorgd dat veel soorten verdwenen. De aarde herstelt van een ramp maar 
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de zee is wat leger geworden. De grote zwemmende reptielen (waaronder de mosas-
aurus, pliosaurus en elasmosaurus) zijn verdwenen. Ook de ammonieten (wiens 
fossielen gevonden kunnen worden bij Cap Blanc Nez) zijn verdwenen. Op het land 
beginnen de zoogdieren met de vrijgekomen plaatsen in te nemen. De komeet ver-
oorzaakte een korte afkoeling maar al snel warmde de aarde opnieuw in sneltempo 
op. Deze drastische temperatuurstijging veroorzaakte op het eind van het Paleoceen 
opnieuw een kleine uitstervingsgolf. Uit deze periode kunnen we de tanden van de 
Striatolamia striata vinden. Te herkennen aan de kromming van de tandkroon en de 
bolle bijtspits.

Foto 3: tand Striatolamia striata

Eoceen (56 – 34 miljoen jaar geleden)
Deze tijd wordt gekenmerkt door een tropisch klimaat. De polen krijgen pas aan het 
eind van dit tijdperk een beginnende ijskap. Na dit tijdperk zal de temperatuur ang-
zaam dalen om de periode der ijstijden in te luiden bij het begin van het Pleistoceen. 
De zeeën waren vol leven en op het land hadden we tropisch regenwoud. De zee 
kwam ongeveer tot midden België. De kust was bezaaid met mangrovebossen. De 
zwinkokkels (Venericor planicosta) die we vinden dateren uit deze periode. Op het 
land zien we de voorouders van paarden en runderen.

Foto 4:
Striatolamia macrota – zandtijger-
haai
Uitgestorven in het Plioceen. Deze 
haaiensoort	kon	tot	3,5	meter	lang	
worden.
Deze tanden worden vaak gevonden.
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Foto	5:
Xyphodolamia ensis
Een uitgestorven soort makreelhaai.
Tanden van deze soort zijn eerder 
zeldzaam.

Foto 6:
Sylvestrilamia teretidens
Scherpe, spitse kroon. Kleine scherpe 
bijtspitsen en een groef in de wortel.

Foto 7:
Hypotodus verticalis
Uitgestorven soort zandtijgerhaai.
Net als de Sylvestrilamia maar dan 
met een uitgestrekte wortel en 
diepe, verdikte wortelgroef.

Foto 8:
Myliobatidae sp. Adelaarsroggen
Deze dieren leefden van het Eoceen 
tot het Plioceen. Er zijn nog steeds 
levende leden van de familie der 
adelaarsroggen. Zo hebben we bij-
voorbeeld nog de manta.
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Oligoceen (34 – 23 miljoen jaar geleden)
Over het algemeen iets gematigdere temperaturen. De mariene fauna werd iets 
armer. Op het land zijn vooral de hoefdieren succesvol en krijgen we grote zoog-
dieren (zoals de paraceratherium, een soort neushoorn tot 12m lang en 5,5m hoog 
was2). De tropische fauna was weer verdwenen en de gletsjers aan de polen breid-
den zich uit. Naar het einde van dit tijdperk toe werd het weer eventjes warmer. 
Algemeen werd de mariene fauna wat armer dan in het tropische Eoceen. De zeeën 
kregen een oceanisch karakter. De kusten hadden wel vele soorten week- en schaal-
dieren.

Foto 9: Alopias latidens. Deze haaiensoort is familie van de voshaai.

Mioceen (23 – 5,3 miljoen jaar geleden)
We krijgen opnieuw een warmer intermezzo terwijl grote delen van de wereld 
afkoelen. De poolkappen breidden zich opnieuw uit. In onze zee vinden we tonijn en 
de walvishaai, samen met een diverse mariene fauna. Grotere prooidieren betekent 
grotere jagers: we krijgen de reusachtige megalodon en de Carcharodon Hastalis, 
de directe voorouder van de Grote Witte haai. Het moet een fenomenaal zicht 
geweest zijn om deze jagers te zien zwemmen voor de kust. Niet onbelangrijk: in dit 
tijdperk botst het Indische continent tegen Azië en vormt de Himalaya. Ooit waren 
onze Ardennen ook even hoog als de Himalaya maar doordat er honderden mil-
joenen jaren tussen zitten zijn de Ardennen al quasi volledig weg geërodeerd. Ook 
Antarctica en Australië worden definitief van elkaar gescheiden.

2	 	https://nl.wikipedia.org/wiki/Paraceratherium
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Plioceen (5,3 – 1,8 miljoen jaar geleden)
De laatste gematigde periode. De reuzenhaaien beleven hun toppunt (Carcharodon 
hastalis, Carcharocles megalodon, …). Er was een grote diversiteit aan mariene 
fauna, want al die reuzenhaaien hadden natuurlijk prooien nodig om te kunnen 
overleven. We vonden dan ook vele soorten walvissen en dolfijnen in de zee. Aan 
het eind van het plioceen vond een verdere afkoeling plaats waardoor het eind der 
reuzenhaaien aanbrak en ook vele walvissoorten verdwenen. Vermoedelijk werd 
de concurrentie met grote witte haaien de reuzenhaaien fataal. De grote witte haai 
trok naar verdere oorden en vinden we de dag van vandaag nog bij Zuid-Afrika, 
Australië en Amerika. Helaas staat ook deze soort onder druk, door toedoen van 
de mens. Door overbevissing is immers 90% van de haaien- en roggensoorten in de 
Noordzee bedreigd.
Er zijn mensen die geloven dat de megalodon nog steeds bestaat maar zich schuil-
houdt in de allerdiepste regionen van de oceanen zoals de Marianentrog. De weten-
schap heeft hier verschillende onderzoeken naar gedaan maar heeft nooit bewijzen 
gevonden dat er mogelijks nog een Meg rondzwemt. Wel kan de afwezigheid van 
voldoende prooidieren aantonen dat de huidige mariene fauna niet in staat is om 
een Meg-populatie te voeden. U kunt dus op uw beide oren slapen.
Sarah Richter maakte een leuk kunstwerk met als idee ‘wat als de megalodon nog 
zou bestaan’? Het mocht vrij gedeeld worden dus wil ik het graag nog met jullie 
mee meegeven. 
Dus bij deze: wat als de ‘Meg’ nog in de Noordzee zou rondzwerven? 

foto 11:
Hypoprion acanthodon 
(leefde ook in het Plioceen)

Foto 10: Tandkroon van de Carcharodon hastalis. 
Deze haaiensoort kon tot acht meter lang worden. 
Deze soort kwam ook voor tijdens het Plioceen. 
Wegens slechte staat van de tand ben ik niet zeker 
van de determinatie. Enkel de tandkroon werd ver-
geleken.
De hastalis leefde in de warmere kustwateren en 
was één van de toproofdieren van zijn tijd. Hij 
is nauw verwant aan de grote witte haai en 
hoogstwaarschijnlijk een directe voorouder.
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Foto 12: werk van Sarah Richter
Bronnen
Goeie determinatiegidsen voor haaientanden zijn volgende werken:

- Zeeuwse strandfossielen: fauna zeelandica in de oertijd – Harry Raad (gaat 
ook over andere strandfossielen zoals schelpen).

- Fossielen van België: haaien- en roggentanden uit het Tertiair van België – 
Dirk Nolf (niet meer in de handel verkrijgbaar).

Om te determineren neem je de gevonden tand en vergelijk je die met de afbeel-
ding. Je vergelijkt de tandkroon, de tandwortel en de bijtspits.
Voor een korte uitleg over het klimaat tijdens de verschillende tijdperken werd 
gebruik gemaakt van de website www.geologievannederland.nl. Deze website biedt 
een schat van informatie over de geologische geschiedenis van Nederland en op 
vlak van de zee ook over onze streek.

Voor de beschrijving van de haaiensoorten werd gebruik gemaakt:
- Wikipedia
- www.elasmo.com: een website voor beschrijving en determinatie van fos-

siele haaiensoorten. Moeilijk te gebruiken voor de beginner.

Voor zij die graag fictie lezen kan ik volgende werken aanraden:
- Peter Benchly – Jaws: over een grote witte haai.
- Steve Alten – Meg: a novel of deep terror. Over wetenschappers die ont-

dekken dat de Megalodon nog niet uitgestorven is.
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De Rupel en de Shtandart varen de Oostendse haven binnen.

Enkele sfeerbeelden tijdens Oostende voor Anker 2018

foto's: Rudy Laforce
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foto: Andy Lava

foto: Anthony Bienstman

foto: Rudy Laforce
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foto's: Anthony Bienstman
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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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COMTE DE SMET DE NAEYER II

Eigenaar: Association Maritieme Belge S.A.
Werf: H.Murray & Co: Port Glasgow
Bouwjaar: 1877, tewaterlating augustus 1877
Brt: 1423, L.o.a. : 74,40m, breedte: 11,34m, diepgang: 6,60m
Geschiedenis: 
1887-1888:	Jeanie	Landless
1888-1906:	Linlithgowshire	(Thomas	Law	&	Co,	Glasgow
1906: Opgekocht door ASMAR voor dienst als stationair opleidingsschip.

Verbouwing, logies voor 100 kadetten.
1907: Stationair opleidingschip te Burcht
1919-1922:	Kempisch	dok	nr	37
1922-1928:	Ligplaats	Oostende
1928-1934:	Ligplaats	Antwerpen
1934: Sloop te Brugge

Na de grote ramp, het zinken van het Belgisch eerste vrachtzeilopleiding-
schip "Comte de Smet de Naeyer I " op 19 april 1906, stond ASMAR niet stil 
en werd snel besloten om een zeilschip te kopen om in stationaire functie, 
de opleiding te verzorgen voor kadetten in verband met de theoretische 
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lessen en de elementaire oefeningen zoals roeien, zeemanschap en zwem-
men.
Deze opleiding tot stuurman en kapitein voor de Belgische koopvaardij 
duurde 12 maanden. Reeds in augustus 1906 werd met toelating van de 
Belgische regering een zeilschip aangekocht.
Het werd het Engelse ijzeren volschip "Linlithgowshire", een prachtig gelijnd 
zeilschip dat onder de Engelse vlag dertig jaar succesvol haar reizen had 
volbracht. Het schip werd in Glasgow door de scheepsbouwer H.Murray 
gebouwd voor de in Glasgow gevestigde reder D.Law. Het 1423 brt meten-
de driemastvolschip kwam in de vaart in 1877, als de "Jeanie Landless".
In 1890 werd het schip, samen met haar zusterschip, de "Agnes Oswald", 
verkocht aan de befaamde Shire Line van reder Thomas Law. De "Agnes 
Oswald" behield haar naam maar de "Jeanie Landless" werd herdoopt tot  " 
Linlithgowshire".
Beide schepen waren snelle zeilers en de "Linlithgowshire" voer onder kapi-
tein Stott van Antwerpen naar San Fransico, rond Kaap Hoorn in 1887-1888 
in 105 dagen. Kapitein Stott werd later Law's marine superintendend.
In augustus 1906 werd het volschip verkocht aan België voor de prijs van 
251.525 Bfr.

Antwerpen, Kattendijkdok Oostende, Vlotdok
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Na aankomst in Antwerpen werd het verbouwd bij Chantiers Navals de 
Cockerill te Hoboken.
De vroegere laadruimen werden omgebouwd tot ruime leslokalen, stu-
diezalen en slaaplogies. De werken werden afgerond in drie weken.         
Herdoopt tot "Comte de Smet de Naeyer II", werd het 74,40m lange school-
schip, met een breedte van 11,34m en een diepgang van 6,60m in 1907 
naar zijn vaste ligplaats gesleept te Burcht en verankerd op de Schelde.

Tijdens de eerste wereldoorlog werd het schip opgeëist door de Duitse 
bezetter maar formeel protest en vertragingspolitiek zorgde ervoor dat na 
het beëindigen van de oorlog het schoolschip nog steeds te Antwerpen lag 
en in 1919 werden de lessen hervat. Het schip lag nu in het Kempisch dok 
aan kaai nr 37.
Van 1922 tot 1928 lag het schoolschip te Oostende als onderdeel van de 
plaatselijke koopvaardijzeevaartschool.

Na terugkeer te Antwerpen kreeg het schoolschip een plaats in het 
Kattendijkdok. Rond 1930 werd de derde mast, de kruismast, ontdaan van 
zijn ra's en was het schip getuigd als bark.

In 1932 werden de lessen aan boord stopgezet en het schip werd opgelegd.
In 1934 werd het schip verkocht voor sloop en naar Brugge gesleept.

Comte de Smet de Naeyer II aan de kade in het Vlotdok Oostende
(foto: Beeldbank Oostende)
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Toen	de	zeevaartschool	werd	gebouwd	in	1933-1934	werd	het	
Belgisch stationair opleidingschip "Comte de Smet de Naeyer II" 
verkocht voor de sloop. De bewuste vlaggenmast (foto hierboven) 
is eigenlijk de ondermast van de kruismast van dit schoolschip.

foto's en tekst: Philippe Vanthournout

Hogere Zeevaartschool te Antwerpen
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Tentoonstelling op het zeilschip Mercator vanaf 9 mei 2018

Eerbetoon aan een vergeten held

Guy Verstraete, gewezen cadet Mercator in 1936

Belgische verzetstrijder in bezet Corsica tijdens WO II

Dagelijks open: van 10.00 tot 16.30 uur
Inkom (Incl bezoek Mercator):
€5 per volwassene en €3 per kind tusen 4 en 12 jaar
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Herdenkingsplechtigheid aan het monument van Guy Verstraete door de  
commandant	van	het	schoolschip	Mercator,	Van	de	Sande,	en	zijn	bemanning	(1952).

Tentoonstellingsruimte zaal Guy Verstraete (post 2 Mercator).
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De	jongste	broer	(95	jaar),	Jacques	Verstraete,	bekijkt
samen met burgemeester Vande Lanotte de familiefoto's.

Familie Verstraete en vrienden op zoek tussen de 
vele documenten van Guy Verstraete.

foto's Rudy Laforce
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Hendrik Baelskaai 15, 8400 Oostende 
T  +32 (0) 59/32 00 57 • E service@compas.be

Willy Verdonck
ex uitbater

Le Grillon

UIT SYMPATHIE



50

 

 

 

ZEEVISSERS  -  VISBEWERKING  -  HAVENARBEIDERS   
CHAUFFEURS   -  ZEELIEDEN  -  BINNENSCHIPPERS 

 
Voor al uw problemen met betrekking tot : 

loon en arbeidsvoorwaarden, pensioen, belastingen, kinderbijslag en premies 

 

Wend u tot de Belgische Transport- en Zeemansbond 

 
Birger VICTOR 

Secretaris 

 
 

 

 

Jules Peurquaetstraat 27 – 8400 Oostende    
059 / 55 60 85  btb.oostende@btb-abvv.be 
Heiststraat 3 – 8380 Zeebrugge     
050 / 54 47 15  btb.wvl@btb-abvv.be 
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Zoekt u ook voor uw verzekeringen:

✔	Een vertrouwenspersoon die aan huis komt?

✔ De tijd neemt voor een persoonlijk en professioneel advies?

✔ Een snelle dienstverlening wanneer u

 	informatie wenst?

 	dringende hulp nodig hebt?

 	met een schadegeval geconfronteerd wordt?

✔ Interessante voorwaarden voor

 	uw autoverzekering

 	uw woningverzekering

 	uw levensverzekeringen en pensioensparen!

 	uw hypothecaire lening

		het financieren van uw projecten

		zelfstandigen: ProjEct oP maat !
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Aanvoer levende vis en visvoer 
van 13 januari - 14 mei 2018

  27 maart: O.62: visvoer en slangsterren
  9 mei:       O.62: visvoer en slangsterren

WE DANKEN HIERBIJ VAN HARTE EN OPRECHT ALLE REDERS, SCHIPPERS, BEMANNINGSLEDEN 
EN PARTICULIEREN VOOR HUN ONBAATZUCHTIGE INZET VOOR HET NOORDZEEAQUARIUM.

V.U.: Vriendenkring Noordzee Aquarium  Oostende (v.z.w.) P/A: Rudy Laforce, Leopold 
III-laan nr 12, bus 0702,  8400 Oostende of rudy.laforce@skynet.be, ook hetzelfde 
adres voor alle briefwisseling V.N.A.O. en uw artikel(s) voor het tijdschrift.

Mededeling Onderzoeksraad

-	De	voorzitter	Onderzoeksraad	Tony	Verstreken,	heeft	wegens	gezondheidsredenen	
ontslag genomen.

-	De	huidige	ondervoorzitter	Paul	Debaets	wordt	als	nieuwe	voorzitter	ingezworen.
-	De	nieuwe	ondervoorzitter	wordt	Björn	Bullynck.

Hij was niet enkel bestuurslid in de VNAO maar ook gedurende vele jaren bijzitter 
in de Onderzoeksraad van de Scheepvaart. Hij was motorist, begon te varen met 
zijn	vader	wanneer	hij	13	jaar	was.	In	1958	kwam	hij	aan	de	wal	en	opende	een	
wassalon samen met zijn vrouw Anna. 
Fernand	is	op	93-jarige	leeftijd	overleden	in	het	rusthuis	Godtschalck.
Oprechte deelneming aan de familie vanwege het bestuur en leden VNAO.

Overlijden van Fernand Weerbrouck
5 april 2018

ONS GAZETJE


