
Oud-Olympiër Koeleman spreekt 
op avond Texelse sportraad

Oud-Olympiër en lange-afstandsloper 
en voormalig Nike-brandmanager Hans 
Koeleman is gastspreker tijdens de ver-
gadering van belanghebbenden van de 
Texelse Sportraad die woensdag 10 april 
om 20:00 uur gehouden wordt in de OSG.

Koeleman is een veelgevraagd spreker 
en bedrijfsconsultant en adviseert orga-
nisaties (binnen en buiten de sport) over 
‘de cultuur van innovatie’. ‘Er is een reden 
waarom vandaag veel organisaties, profit 
en non-profit, in zwaar weer verkeren of 
zelfs failliet gaan en dit heeft voorname-
lijk te maken met attitude. Succesvolle 
organisaties kenmerken zich door een to-
meloze drang naar nieuwsgierigheid, de 

wil om te excelleren, de kunst te kunnen 
anticiperen op alles wat langs komt en 
een aversie van enig status quo denken. 
Visionair, maar toch pragmatisch”, ver-
telt hij. Bij de belanghebbendenavond is 
het thema ‘Stel dat...’ “Het zal een betoog 
worden voor het inbrengen van de hierbo-
ven beschreven attitude in een bestaande 
situatie, en wat dit op Texel wellicht voor 
effect kan hebben. Ik zal verschillende 
scenario’s proberen te schetsen die hope-
lijk tot inspiratie kunnen leiden.”

Naast de spreker worden de nieuwe be-
stuursleden Frank de Laat en Job Sche-
pers voorgedragen en zullen zij zich kort 
voorstellen. De Sportraad heeft daarnaast 
onlangs een enquête gedaan onder de 
Texelse sportverenigingen en mogelijke 
uitdagingen waarmee zij te kampen heb-
ben. Daar wordt tijdens deze avond nader 
op ingegaan. De gemeente zal ingaan op 
het IJslands model en de nieuwe buurt-
sportcoaches stellen zich voor, waarna er 
tijd is om na te praten onder het genot 
van een hapje en een drankje.
Foto: Wikipedia.

Hoogste punt Hollewal bereikt

Saudi’s volgen oud-TC cartoonist

Het hoogste punt van de nieuwbouw aan 
de Hollewal in Den Burg is bereikt.

Wethouder Hennie Huisman (wonen) en 
directeur Jan van Andel van Woontij hesen 
dinsdagmiddag de vlag om het hoogste 
punt te vieren. De nieuwbouw bestaat 
uit 24 appartementen waarvan acht voor 
Woontij voor de sociale verhuur en zestien 
die als koopappartement in de vrije sec-
tor zijn verkocht. De huizen zijn voor de 
bouwvak klaar om bewoond te worden.
De appartementen zijn gebouwd door 
aannemingsbedrijf Kuin uit Bovenkar-
spel. Ze staan achter de woningen van het 
Nesland. Het worden appartementen van 
zestig vierkante meter met onder meer 
een open keuken en twee slaapkamers. De 
huizen zijn volledig gasloos, Een warmte-
pomp en bodemwisselaar zorgen voor ver-

warming, warm tapwater en koeling. De 
woningen worden voorzien van een dikke 
isolatieschil, ventilatie met warmte-terug-
winning en zonnepanelen op het dak. De 
makelaar liet eerder weten dat de nieuwe 
appartementen voor tussen de €185.000,- 
en €209.000,- (vrij op naam) zouden wor-
den verkocht.
Wethouder Huisman liet weten trots te 
zijn dat er weer aantal nieuwe woningen 
op het eiland bijkomt. Volgens Van Andel 
was er veel belangstelling bij huurders. 
Circa honderd mensen gaven aan er wel te 
willen wonen. Het bereiken van het hoog-
ste punt werd bijgewoond door toekom-
stige bewoners. Zij kregen allen een koker 
om gekleurde papiertjes af te schieten. 
Dat zag er prachtig uit, alleen ging ver-
volgens wel de wind aan de haal met alle 
neerdwarrelende papiertjes.

Cartoonist Benjamin Kikkert, oud-Texe-
laar en voormalig cartoonist van de Texel-
se Courant, wordt gevolgd door clubs als 
“Saudi Forces” of “Vrienden van Erdogan”. 
Bedreigd wordt hij niet. Hij doet er laco-
niek over. “Ik vind het wel gaaf”, vertelt hij 
in een interview in het Nederlands Dag-
blad. Maar aan een weekje Sint-Peters-
burg of Alanya, na al die spotprenten van 
Putin of de Turkse leider Erdogan, waagt 
hij zich niet. “Ebru Umar is met Neder-
landse tweets in Turkije in de problemen 

gekomen.” Kikkert tekent spotprenten 
voor onder meer het online-platform joop.
nl en vakblad Medisch Contact. Er is wel 
eens een cartoon van hem afgewezen. Zo-
als eentje van twee ouders bij het graf van 
hun kind. Vader is bezig met zijn mobiele 
telefoon: “Bericht aan mezelf: de volgen-
de wel inenten.” De redactie van Medisch 
Contact had de cartoon aanvankelijk ge-
accepteerd, maar later geweigerd. Kik-
kert: “Snap ik. Hij moet hem verdedigen 
bij lezers die klagen, en dat kon hij niet.”

Plan woningen Akker 
op jaarvergadering
De dorpscommissie van Oosterend houdt 
maandag 8 april in dorpshuis De Bijenkorf 
de jaarvergadering. Aanvang 20:00 uur.

Prominent agendapunt is de presentatie 
van de bouwplannen door Stichting “Voor 
mekaar in Strend”. De Stichting is al en-
kele jaren bezig met de realisatie van wo-
ningen in en bij de voormalige school De 
Akker. Na een periode van schijnbare rust 
bevinden de planen zich nu in een beslis-
sende fase. De stichting zal een en ander 
toelichten. Gegadigden voor een woning 
kunnen zich nog aanmelden.
Ook wordt bekend gemaakt waar de op-
brengst van “Oosterend Present” naar-
toe gaat. Daarnaast is er een bestuurs-
verkiezing. Er moet een tweetal nieuwe 
bestuursleden gekozen worden. Verder 
zullen er ongetwijfeld de nodige zaken 
besproken worden die in het dorp leven 
en/of spelen. Een presentatie door Woon-
tij gaat niet door. De zaal is open vanaf 
19.30 uur.

Eilandcompetitie
Programma dinsdag 9 April.
Wedstrijdl. Rabo & Albert (06-51682109)

Veld A Heren
19.15 Texel-VastgoedDe Wit Oils NIOZ 1
20.00 NIOZ 1-Brasserie TX De Wit Oils
20.45 Vakslager-Autocentrale Tatenhove
21.30 Tatenhove-Paal 28 Autocentrale
Veld B Gemengd
19.15 NIOZ 2-IBS Rabobank
20.00 Marten Classics-Rabobank NIOZ 2
20.45 De Krim- B.A.R. Bonte belevenis
21.30 Wessels Ontwerpt-Bonte bel. B.A.R.
Veld C Dames
19.15 MB1-Tevoko-meiden Sarasani
20.00 Sarasani-De Tex.Apotheek MB1
20.45 Smash-Klif 23 Kees de Waal
21.30 Keesd-Stolk Smash-RJA Bouw
Uitslagen 2 april: Tatenhove-Autocentrale 
0-3; TX Vastgoed-NIOZ 1 1-2; DA-dorant-
Brasserie TX 1-2; Paal 28-Vakslager 3-0;
Bonte b-Fietsverhuur 2-1; Marten Cl-NIOZ 
2 1-2; IBS-NIOZ 3 1-2; Wessels-Krim 1-2;
De Slock-Sarasani 3-0; Smash-RJA -TX
Vastgoed 2-1; Tevoko-m-Apotheek 3-0;
Stolk-Klif 23 1-2

Kaartende wereldleiders. Cartoon van Benjamin Kikkert en Petrus Johannes van Geldrop.

Wethouder Hennie Huisman en Jan van Andel hijsen de vlag.

Kanoet voelt gevolgen opwarming

Het onderzoek wordt geleid door weten-
schapper Jan van Gils uit Den Burg die re-
cent een Vici-beurs van €1,5 miljoen van 
de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO) kreeg toe-
gewezen. Het wordt een onderzoek dat 
op meerdere plekken op de wereld gaat 
plaatsvinden. Het onderzoek richt zich 
op trekvogels als de kanoet, die in de zo-
mer in de buurt van de noordpool broedt 
en overwintert in Banc d’Arguin in Mau-
retanië (Afrika). Tijdens hun trektochten 
strijken kanoeten onder meer neer in het 
Waddengebied om krachten op te doen 
voor hun lange reizen.

De populatie kanoeten broedt op het Rus-
sische schiereiland Taimyr, een gebied zo 
groot als Frankrijk, onbewoond en het 
meest noordelijkste deel van het Aziatisch 
continent. Daar zijn in de zomer een tijdje 
volop insecten beschikbaar en die vormen 
het voedsel voor de pasgeboren kuikens 
van de kanoet. Volgens Van Gils zorgt de 
snelle opwarming van het Arctisch gebied 
voor een steeds vroeger voorjaar waarin 
de insecten aantallen steeds vroeger 

pieken. “Over de afgelopen 30 jaar is het 
voorjaar gemiddeld met een dag per jaar 
vervroegd. De kanoet kan zijn reisschema 
hier niet zo snel op aanpassen, arriveert 
dus telkens te laat in het arctisch gebied, 
waardoor zijn kuikens na de insectenpiek 
opgroeien en slecht groeien.”

Het is volgens Van Gils vooralsnog een 
hypothese die de komende vijf jaar nader 
wordt onderzocht. Vanuit het NIOZ zien 
ze inmiddels al wel veranderingen die de 
kanoet over het algemeen niet ten goede 
komen. Volgens Van Gils wordt het dier 
kleiner van omvang, neemt het aantal 
kuikens af en verandert de verdeling tus-
sen mannetjes en vrouwtjes.

Het NIOZ-onderzoek moet de komende 
jaren uitwijzen in hoeverre die ontwikke-
lingen daadwerkelijk samenhangen met 
snelle opwarming van Arctische gebieden 
en wat er vervolgens voor de kanoet ge-
daan kan worden. De aantallen gaan hard 
achteruit. “Als gevolg van deze problemen 
zou de populatie zelfs kunnen uitsterven.” 
Het NIOZ houdt de kanoet al meer dan 
dertig jaar in de gaten waardoor het on-
derzoeksinstituut al een beeld heeft hoe 
de vogel zich over langere tijd ontwikkelt.
De kanoet heeft door het kleiner wor-

den ook een kleinere snavel gekregen en 
dat heeft effect als hij bij laag water op 
zoek is naar voedsel in de bodem. “Met 
de kortere snavel kan hij minder makke-
lijk bij schelpdieren in de bodem komen, 
waardoor ander voedsel moet worden 
gezocht. We hebben al gezien dat kanoe-

ten zeegras aan het eten zijn, wat tot een 
hoger sterftecijfer heeft geleid.” Een an-
der vermoeden is dat mannetjes door de 
veranderingen eerder sterven, waardoor 
de oorspronkelijke verdeling van half-om-
half verdwijnt. “Minder mannetjes bete-
kent dat er minder vrouwtjes bevrucht 
worden en dat heeft ook weer negatieve 
gevolgen voor de populatie.”

Nieuw aan het onderzoek van het NIOZ is 
het gebruik van miniscuul kleine zender-
tjes die op de rug van kanoeten worden 
aangebracht, zodat de vogels volledig ge-
volgd kunnen worden tussen Taimyr en 

Banc d’Arguin. Dan gaat het om zenders 
van twee gram per stuk die op zonne-
energie werken. Een gemiddelde kanoet 
weegt 130 gram. “Tot een paar jaar ge-
leden waren de zenders te groot om aan 
een kanoet mee te geven, nu kan het ge-
lukkig wel.”

Van Gils werkt de komende vijf jaar met 
een groep van vijf á zes andere weten-
schappers en wetenschappers-in-oplei-
ding aan het onderzoek. Het moet leiden 
tot conclusies en mogelijk plannen om te 
voorkomen dat de kanoet op termijn uit-
sterft. “Ik omschrijf de kanoet wel eens 

als de kanarie in onze wereldwijde kolen-
mijn. Door over de hele wereld te trek-
ken, kan de kanoet ons een signaal geven 
hoe het elders in de wereld vergaat.” Van 
Gils is ruim een jaar bezig geweest om de 
Vici-beurs van €1,5 miljoen in de wacht 
te slepen. Dat ging gepaard met diverse 
voorronden, waarbij telkens de helft van 
de gegadigden afviel. Uiteindelijk bleven 
32 wetenschappers in tal van studierich-
tingen over die de toonaangevende beurs 
kregen. De Vici-beurs is een van de groot-
ste persoonsgebonden wetenschappe-
lijke premies van Nederland en is gericht 
op gevorderde onderzoekers.
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Wetenschappers van het 

NIOZ doen de komende 

vijf jaar uitgebreid onder-

zoek naar de ecologische 

gevolgen van de snelle 

opwarming van Arctische 

gebieden op trekvogels als 

de kanoet. Het dier staat 

onder druk als gevolg van 

veranderingen.

WETENSCHAP

Door kleinere snavel 
kan kanoet minder 
snel bij schelpdier

VRIJDAG 5 APRIL 2019
WWW.TEXELSECOURANT.NL 

WERELDWIJD ONDERZOEK NIOZ NAAR EFFECTEN

Jan van Gils “Als gevolg van de opwarming begint in het Arctisch broedgebied het voorjaar elk jaar een dag eerder."
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