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Hij is net terug uit Bonaire en

reist al snel weer af naar

Antartica en Botswana. Reizen

is een passie van Dos Winkel.

Een nog grotere passie is de

onderwaterwereld. Als fotograaf

combineert hij beide passies

tijdens zijn vele, vaak verre,

duikavonturen/'Hier ga ik tot

mijn dood mee door."

Dos Winkel is zijn ouders nog iedere dag
dankbaar voor de opvoeding die hij kreeg.
Eentje die in het teken stond van
vegetarische voeding en liefde voor de
natuur. Vader was vanaf zijn zestiende
overtuigd vegetariër, moeder werd het later
voor hem. "Heel bijzonder voor die tijd."
Hij en zijn broer werden vanaf de geboorte
vlees- en visloos opgevoed. "Mijn ouders
spraken daar heel open over", aldus Dos
Winkel."Dat ze het onnodig vonden dieren
te doden voor voeding. Ik vertelde dat dan
weer aan mijn vriendjes. Ik heb nooit het
idee gehad dat ik iets miste."
En hoe ouder hij wordt, hoe meer hij
overtuigd is van die keuze. "Vanwege het
dierenwelzijn, maar ook omdat het gezonder
is. Mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
eten evenmin vlees of vis."
Ook de belangstelling voor de natuur is voor
hem vanzelfsprekend. "Mijn ouders gingen
vaak met ons wandelen en vertelden dan
over de dieren, planten en schelpen. Zij zijn
erg trots op de manier waarop ik me nu
inzet voor dierenwelzijn."

Buiten gezichtsveld
Die inzet gaat ver. Dos Winkel publiceerde in
gerenommeerde tijdschriften, exposeerde in
vele steden (zie: Wie is Dos Winkel?) en dook
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is Dos Winkel?

Winkel (1947) studeerde in 1970 af a
therapeut. In 1976 richtte hij de
•rlandse Academie voor Orthopedie
•eskunde op; twee jaar later de
national Academy ofOrthopaedic
icine.
ubliceerde onder andere in BBC Wil
onal Geographic en in een tiental bc
Dver de onderwaterwereld, exposee
Planet Ocean in Amsterdam en
:veningen en initieerde de campagr
de Zee. Hij won vele onderwaterfotc
rijzen, waaronder het (officieuze)
eldkampioenschap Dive Sights.

Dit jaar gaat Dos Winkel met Greenpeace en
het Wereld Natuur Fonds actie voeren tegen
het gebruik van visolie. Ook heeft hij
gesprekken met de Partij voor de Dieren om
de onderwaterwereld onder de aandacht te
brengen. Komend najaar verschijnt zijn
boek over de ellende in de zee en de ver-
keerde voorlichting over visproducten door
overheid en bedrijfsleven.

DE GEELMASKER KEIZERSVIS IS EEN SCHUW DIER DAT
ZICH NIET GRAAG LAAT FOTOGRAFEREN.

in de loop der jaren in stapels wetenschap-
pelijke studies. De rode draad: zijn strijd voor
een betere onderwaterwereld. "Zolang ik
leef, vecht ik voor wat in het water leeft."
Dos Winkel prijst de inzet voor dierenwelzijn
van de NVB, de Belgische evenknie EVA, de
Belgische dierenrechtenorganisatie Gaia en
de Partij voor de Dieren, maar mist de
aandacht voor de onderwaterwereld. "Die
speelt zich onder de oppervlakte af, buiten

"Z&l&ttiïik Uef, vecht Ut
voor wat Ut ket wtibw leeft'

ETENDE MANTAROCCEN MET JONGE GOUDEN MAKRELEN DIE MET DEZE PLANKTON ETERS MEEZWEMMEN EN
PROFITEREN VAN HET VOEDSELAANBOD.

het gezichtsveld. Sommige vissen lijden uren
VOOT ze sterven. Niemand is zich daarvan
bewust. Het lief en leed van de oceaan moet
óók een plek krijgen."
Daarnaast wijst hij als oorzaak voor de
beperkte aandacht naar de misleidende
voorlichting aan consumenten door onder
andere het bedrijfsleven en de overheid.
"Twee keer per week vis eten zou gezond
zijn. Dat is echte nonsens. Er zitten
tienduizenden gifstoffen in zee; dat kan
nooit goed zijn."
Ook strijdt hij tegen wat hij de visoliehype
noemt. "Er worden leugens verteld. Dat het
goed zou zijn voor de gezondheid. Er is
echter geen consensus in de literatuur. Het
is een fout product, want het gaat ten koste
van honderden miljoenen vissenlevens.
Bovendien: er zijn gezondere plantaardige
alternatieven, zonder vervuilende stoffen."
Ook de overbevissing raakt hem. "Per jaar
wordt tweehonderd miljard kilo vis uit de
zeeën gehaald. Maar liefst dertig tot vijftig
procent is bijvangst." Zijn conclusie: "Mensen
begrijpen geen moer van wat zich in zee
afspeelt. Terwijl viervijfde deel van het
aardoppervlakte uit water bestaat."
Zijn oplossing: geen visolie gebruiken, geen
vis eten - "en als je het toch per se wilt, dan
uitsluitend duurzame vis (zie de Viswijzer

van het WNF, red.)" - en meer bewust-
wording. "Consumenten weten niet wat
voor troep er allemaal in zee zit. En dus ook
niet wat in het vetweefsel en de levers van
vissen terechtkomt."

Vissen kroelen
Om die bewustwording te kweken en
vanwege zijn liefde voor wat zich in zeeën,
oceanen en meren afspeelt, legt Dos Winkel
de onderwaterwereld tijdens zijn talloze
reizen op de gevoelige plaat vast. Zo schiet
hij de prachtigste beelden van de heremiet-
kreeft, de diklipvis en de schorpioenvis.
Bijzonder en zeldzaam zijn de foto's die hij
maakt van vissenogen. Een ambacht dat
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DIT PIEPKLEINE PYGMEEZEEPAARDJE IS CONTINU IN
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DETAIL VAN DE MANTEL VAN EEN DOOPVONTSCHELP.

weinig fotografen beheersen. Lastig ook,
want als fotograaf moet je voor een derge-
lijke foto op centimeters afstand komen. Zijn
geheim? "Ik maak contact met ze. Kom in
een aantal duiken steeds dichterbij in hun
territorium - het is hun gebied, niet het
mijne. Langzaam aan leren ze me te vertrou-
wen. Zien ze me als een raar soort vis, maar
beseffen ze dat ik ongevaarlijk ben."
Op Bonaire, waar Dos Winkel tien jaar met
zijn vrouw Bertie woonde, herkenden
sommige vissen hem na enkele dagen. "Als
ik ze roep, zwemmen ze naar me toe.
Sommige kroel ik onder hun kin, zoals bij
een hond of kat. Ze genieten daar duidelijk
van. Ze kunnen plezier beleven, net als wij.
Maar ook stress en pijn voelen. Het zijn
intelligente dieren."

Levensgeluk
Voor Dos Winkel zijn zijn reizen en het
contact met de onderwaterwereld onlosma-
kelijk met zijn leven en levensgeluk
verbonden. "Het is prachtig onder water.
Het is mijn leven. Mijn alles. Ik ben er één
met de natuur. Die verbondenheid ervaar je
nergens zo innig als in zee. Zolang ik het
vooruitzicht heb dat ik weer op reis kan, voel
ik me rustig. Als dat niet meer zou kunnen,
zou ik diepongelukkig worden."
De liefde voor het reizen zit in Winkels
genen genesteld. "Mijn grootvader was een
echte avonturier. Hij trok de hele wereld over,

liefst zo primitief
mogelijk. Zo ging hij
met de boot naar
Indonesië, Canada en
Japan. Mijn vader
vertelde over zijn
vaders reisverhalen.
Die inspireerden mij
enorm."
Toch begon Winkels
carrière anders. Hij
studeerde af als
fysiotherapeut. Al
snel gaf hij over de
hele wereld cursussen
in orthopedische
geneeskunde. Tijdens
een van zijn cursussen
op Aruba ontdekte hij
de pracht van de zee
en besloot met
onderwaterfotografie
te beginnen. "Ik profiteer nog steeds van
mijn studie. De medische kennis is handig,
om allerlei onderzoeken over (vegetarische)
voeding en gezondheid- zoals het effect van
visolie - goed te kunnen interpreteren. En
ik zoek nu nog steeds mijn toenmalige
vakgenoten en cursisten over de hele wereld
op als ik ga duiken."
Inmiddels staan er meer dan honderd-
twintig reizen op zijn naam. Duikreizen
maakt hij alleen, maar verder reist Dos

Feestmaaltijd m%n ramp'
Eind vorig jaar stuurde Dos Winkel een
kerstwens naar honderden relaties om
aandacht te vragen voor dierenwelzijn.
Hij riep hen daarin op om een bewuste
keuze te maken voor wat er op hun bord
ligt - tijdens kerst en oudjaar, maar ook de
restvan het jaar.
Als voorbeelden van dieronvriendelijk
voedsel noemde hij scampi, gerookte zalm,
sushi en gevulde kalkoen. Een feestmaaltijd
voor de westerse mens, aldus Winkel, maar

OOG VAN EEN BICEYE, EEN

VIS DIE 'S NACHTS ACTIEF

IS. DEZE VISSEN HEBBEN

VEEL GROTERE OGEN DAN

DAGACTIEVE VISSEN.

een ramp voor dieren en voor de lokale
bevolking. Waaronder Thaise boeren, die
hun rijstvelden moeten inruilen voor
scomp/'kwekerijen.
Dos Winkel kreeg veel positieve reacties op
zijn e-mail, tot zijn verbazing en vreugde
ook van Belgische landgenoten die alom
bekend staan als Bourgondiërs.

Winkel meestal met
zijn partner, die ook
fotograaf is. Bertie
Winkel fotografeert
onbekende stammen
en de natuur boven
water. "Ik kan me
geen betere
reisgenoot voor-
stellen dan mijn
vrouw. Zij weet
precies wat ik van
een foto verwacht,
en hoe ik die
gemaakt wil hebben.
We kunnen met

elkaar lezen en schrijven."
En tenslotte: "Elke cent en elke minuut
gaan zitten in het reizen en het foto-
graferen, maar vooral in acties ter
bescherming van de zee. Het voordeel is
dat ik sinds kort met pensioen ben. Nu
kan ik me helemaal wijden aan het
beschermen van de onderwaterwereld." •

Voor meer informatie over Dos Winkel, zie:
www.dos-bertie-winkel.com.
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