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Verslag Biologie Specialty 2014 
 

Op 30 en 31 augustus 2014 

is er een Biologie specialty 

georganiseerd door Monica 

Jong (instructeur bij het 

ICN), Andrea Sneekes 

(instructeur en 

onderzoekster IMARES). 

Het team werd versterkt 

door: Bas de Jongh 

(instructeur en Biologie 

commissie lid DTH), Harry 

van Goor (Biologie 

commissielid DTH) en Guus 

Baan (Biologie commissielid 

DTH). 

De Specialty was verdeeld over een zoutwater deel (de marine jachthaven in Den Helder) en een 

zoetwater deel (de Toolenburger Plas in Hoofddorp). Bij het zoutwater deel waren we in de gelukkige 

omstandigheid dat IMARES hun gebouw en materiaal faciliteiten ter beschikking stelde voor de 

cursus. We mochten gebruik maken van verschillende laboratorium ruimten en microscopen. Hier 

waren we heel content mee. Voor de tweede dag was het DTH clubhuis en het terrein eromheen ter 

beschikking gesteld door het bestuur van DTH. Zowel het zoutwater deel als het zoetwater deel 

bestond uit een duik waar organismen konden worden verzameld en een 6 tal practica. Deze 

bestonden op de eerste dag uit het determineren van de zelf verzamelde macroflora en macrofauna 

(begeleid door Bas), de zelf verzamelde micro-organismen (begeleid door Andrea), vissen (begeleid 

door Monica), organismen op de SETL platen(begeleid door Guus) en een reeks van schelpen en 

organismen op sterk water (begeleid door Harry). Op de tweede dag hadden we wederom de eerste 

vijf practica, en daar kwam een practicum waterkwaliteit bij welke door Harry begeleid werd. 

In de ochtend op 30 augustus werden de cursisten met koffie 

en een koekje ontvangen bij IMARES. In totaal namen er 22 

cursisten deel aan de cursus. Deze kwamen van verschillende 

duikverenigingen in Noord Holland en Flevoland namelijk: 

Ostrea, DuikTeam Schagen, Platax, OSVE, ORCA, Maritim, Delta 

DuikTeam en Pampus Divers. Hierna werden de cursisten in de 

conferentie ruimte welkom geheten en werd er een inleidend 

praatje gehouden door Monica. Andrea vergezeld door Bas 

vertelde vervolgens wat over de huisregels en veiligheid binnen 

IMARES en het vergaren van het biologisch materiaal bij de 

duik. Vervolgens werden ook de deelnemers in groepen 

ingedeeld.  
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Na de koffie en inleidende praatjes begaven we ons naar de 

duikstek. Voor deze gelegenheid kon er op speciaal verzoek van 

Monica en Andrea bij de havenverantwoordelijke gedoken 

worden in een deel van de Marine jachthaven van Den Helder. Dit 

was heel bijzonder. Na de briefing van duik coördinator Monica 

hesen de cursisten zich in het pak. Harry was als assistent duik 

coördinator gestationeerd op de kop van de haven. Een deel van 

het te determineren materiaal werd verzameld door middel van 

een trekje. Hiervoor hadden Bas en Guus zich in lieslaarzen 

gehesen en gingen ze vervolgens met een sleepnet aan de ander 

kant van de haven het net een paar keer over de bodem slepen. 

Andrea was meegekomen om het materiaal in bakken te 

verzamelen. Bas had enthousiast het touw genomen en ging in 

ene wel heel snel en heel diep. Guus mopperde dat hij daar niet 

meer bij kon komen. Toen Bas hierna nog voorover struikelde over een paar stenen die op de bodem 

lagen stroomde een deel van de zee de laarzen bij Bas naar binnen. Oei, dat was fris. Na een paar 

keer slepen was er genoeg materiaal verzameld. Vervolgens 

werden er twee SETL platen, welke Andrea 3 maanden eerder in 

de haven had opgehangen eruit gehaald en in een emmer 

geplaatst voor transport. Als je alleen maar zoetwater SETL platen 

gewend bent, was dit wat uit het water kwam wel even 

schrikken. Wat een hoeveelheid leven zat er op die platen. 

Prachtig! De duikers gingen het water in en verspreiden zich over 

het deel van de haven waar ze zich mochten begeven. 

Voorafgaande aan de duik werden er nog een tweetal 

determinatie kaarten uitgedeeld welke onderwater meegenomen 

konden worden. Het was daar maar 4 meter diep dus de duikers 

moesten er wel op letten niet te dicht bij de bodem te komen, 

om het water niet troebel te maken. Vanaf de kant was al goed te zien dat de steiger helemaal 

begroeid was met mosselen, wieren, anemonen, en zakpijpen. De duikers waren in een vijftal 

groepen ingedeeld en elke groep kreeg een netje mee om materiaal te verzamelen en een buis met 

een pantykous om micro-organismen te verzamelen.  Aan de kant stonden dan emmers en potten 

waar het materiaal per groep verzameld kon worden. Deelnemers die niet aan de duik deelnamen 

hielpen bij het verzamelen van de netjes en de micro organismen-buizen. Na de duik werd al het 

materiaal verzameld, en gingen we weer richting IMARES. 
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Daar werd koffie geschonken en kon een lunch 

genuttigd worden. Deze bestond uit heerlijke broodjes 

met beleg, lekkere salades en tomatensoep. De 

catering werd verzorgd door Monica en Willemijn. 

Gedurende de lunch hadden de practica leiders de 

gelegenheid hun spullen klaar te leggen. 

Na de lunch konden de practica beginnen. Per 

practicum hadden de cursisten ca. 20 minuten de tijd 

om het materiaal te determineren. Naast het 

determineren hadden ze ook nog een algemene 

opdracht meegekregen welke mee zou wegen bij de 

prijsvraag. De eerste opdracht was wat vindt je het 

leukste onderdeel bij dat practicum, en bij het tweede 

onderdeel werd gevraagd om een voedselketen te 

beschrijven met de organismen welke vandaag 

gedetermineerd zijn. Voor het noteren van de 

organismen was er per practicum een werkblad 

meegegeven. Tevens was er aan de cursisten gevraagd determinatie boeken mee te nemen, en lagen 

er ook determinatie tabellen bij elk practicum. Na 20 minuten klonk er een toeter wat het signaal 

was om na 5 minuten te gaan wisselen van practicum. 

Op deze wijze konden de cursisten in groepjes alle practica doorlopen. Hierbij stonden loepen, 

binoculairs en microscopen tot hun beschikking als hulpmiddel voor het determineren. 
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Na de practica gingen de 

cursisten naar buiten om onder 

het genot van een kopje koffie 

hun eindopdrachten van de dag 

te af te ronden. Bas evalueerde 

met de cursisten het duiken en 

de practica. Hier werden 

punten meegenomen die voor 

volgende specialties of voor de 

volgende dag ingezet konden 

worden. Hierna werden de 

eindopdrachten opgehangen, 

en kon een vertegenwoordiger 

van de groep tekst en uitleg 

geven over hun resultaten van 

de eindopdracht. Aan Andrea en Bas de schone taak de opdracht te voorzien van een cijfer. 

Monica en de cursisten begaven zich vervolgens naar de voetbal vereniging Kaagvogels waar het 

diner werd voorbereid. Andrea, Bas Harry en Guus bleven nog achter bij IMARES, om het biologisch 

materiaal af te voeren, en de laboratoria op te ruimen. Hierna kwamen zij ook aan bij de voetbal 

vereniging. Toen ze daar binnen kwamen werden ze al verrast door een heerlijke geur. Er stond een 

heuse Indische rijsttafel klaar. Het was heerlijk. Na het avond eten en een lekker toetje van 

Chocolade en aardbeien taart konden langzaam de voorbereidingen getroffen worden op de film 

Finding Nemo en de Nemo quiz die op het programma stond. 

Gedurende de film konden de cursisten een aantal vragen 

beantwoorden welken hen uitgedeeld waren voor de film. Ook hier 

konden ze punten mee verdienen voor de prijsvraag. Met veel 

enthousiasme werd de film en de quiz ontvangen. Zelf toen het al 

laat werd en Monica voorstelde er eerder mee te stoppen werd er 

hevig geprotesteerd. De film zal afgezien worden. Het was een fanatieke groep. Hierna gingen enkele 

cursisten naar huis om te gaan slapen. Enkele gingen slapen in een camper en de rest zocht een mooi 

plekje ergens in de kantine van de voetbal vereniging. Het werd een knorrige nacht. 

De volgende ochtend na een lekker ontbijtje van tosti’s en koffie gingen de cursisten richting 

Toolenburger Plas in Hoofddorp. Bas was vandaag duik coördinator en Andrea en Harry waren mee 

om te assisteren bij de opdrachten, en het ophalen 

van de SETL platen. Aangezien het best druk was bij 

de duikstek werd een locatie links van het 

surfstrand gekozen. Hier gingen de duikers 

gewapend met een netje en een buis met 

pantykous te water. In de tussentijd waren Monica, 

Willemijn en Guus op weg naar het clubhuis van 

DTH om aldaar de tent op te zetten en om de lunch 

voor te bereiden. Ondanks het feit dat er duidelijke 

afspraken waren gemaakt met de staf van de kano 

vereniging kwamen we toch nog wat verassingen 
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tegen gaande de opbouw van de tenten en voorbereiding van de lunch. Uiteindelijk is het allemaal 

goed gekomen, maar het vroeg wel wat improvisatievermogen van beide kanten. Toen de tent stond 

en de lunch in voorbereiding was kwamen de eerste cursisten beetje voor beetje na de duik weer 

binnen druppelen. Gedurende de lunch werden de zoetwater practica ingericht. De lunch bestond 

deze keer uit heerlijke broodjes worst en soep. Na een inleidend praatje van Bas konden 

groepsgewijs de practica weer van start gaan. De algemene opdrachten van de zondag waren welk 

onderdeel vond je bij ieder practicum het meest aansprekende en wat voor verschillen kwam je 

tegen tussen de zoet en de zoutwater organismen. Ook zouden de zoekresultaten bij het onderdeel 

waterkwaliteit mee tellen voor de punten. Om de macrofauna zo uitgebreid mogelijk te maken 

hadden Monica en Bas bladpakketjes gedurende enkele weken uitgehangen in een sloot bij hun in de 

buurt. De inhoud van de pakketjes werden in bakken geplaatst, zodat alle insecten die op de 

bladpakketjes afkwamen getoond konden worden. Het was een gekrioel van jewelste. De practica 

vissen, waterkwaliteit en SETL platen werden in de tent gehouden, de micro flora en fauna op de 

eerste verdieping van het clubhuis, en de macro flora en fauna werd op de begane grond in het 

clubhuis gehouden. De meegebrachte microscopen en binoculairs werden zoveel mogelijk over de 

verschillende practica verdeeld. Met veel enthousiasme gingen de cursisten weer aan de slag.

 
Je kon merken dat de practica op de eerste dag er voor gezorgd hebben dat de cursisten beter 

voorbereid aan de opdrachten van de tweede dag begonnen. Waar het op de eerste dag nog aftasten 

was werd nu al snel zoeken naar organismen die bij voorkeur nog niet eerder gevonden waren. Toen 

alle groepen weer langs alle practica waren gegaan werd er onder begeleiding van Bas en Monica 

naar de eindopdrachten gekeken van deze dag. Hier zaten verrassende antwoorden bij. Ook hier 

konden weer punten gescoord worden. Met veel enthousiasme werd er gereageerd door de 

vertegenwoordigers van de groepen. Na de bespreking van de opdrachten, en het evaluatie gesprek 
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van de cursus, werden alle punten die vergaard konden 

worden opgeteld, en konden de winnaars bekend gemaakt 

worden. Monica besprak de eindresultaten met de cursisten 

en deelde vervolgens ook de prijzen uit. De cursus zelf werd 

positief beoordeeld door de cursisten. Omdat we tot 17:00 uur 

gebruik konden maken van het clubhuis en de nabijgelegen 

omgeving was het zaak hierna snel alles af te bouwen. Met 

hulp van de cursisten was de tent in een korte tijd afgebroken 

en waren de practica netjes opgeruimd. Nadat de boel aan de 

kant was, en een ieder nog wat had nagepraat werd het voor 

een ieder tijd om weer op te stappen. 

Verslag: Guus Baan 

Foto’s: Bas de Jong en Guus Baan 

  


