In beeld

Onze tropische
achtertuin
Divers Paradise. Zo wordt Bonaire liefkozend genoemd.
Dit jaar viert het nationale onderwaterpark van
het Caribische eiland zijn veertigste verjaardag.
Onderwaterfotograaf Dos Winkel maakte er honderden
duiken. Een eerbetoon aan onze eigen tropische achtertuin.
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Groene zeeschildpad
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‘De riffen aan de oostkant van het
eiland zijn het meest ongerept. De
stroming is er wel sterk, dus je moet een
ervaren duiker zijn. Elke duik zie je hier
gegarandeerd verschillende soorten roggen,
zeeschildpadden en als je geluk hebt een
haai. Je gelooft je ogen niet als je in deze
tropische onderwatertuin zwemt.’

De Nederlander Dos Winkel is 30 jaar actief geweest als onderwaterfotograaf.
‘Mijn favoriete onderwaterfoto is zonder enige twijfel die van mijn ontmoeting
met een adelaarsrog. Aan de oostkant van Bonaire maakten we opnamen voor
de documentaire Sea the Truth. Op een zanderig stukje zag ik een adelaarsrog
eten. Het zand spatte op. Heel even keek de rog, maar hij trok zich niets
van me aan. Prachtig om te zien hoe andere vissen, zoals een koffervisje en
geelstaart snappers, meezwommen en de restjes opaten die de rog overliet.
Ik nam de tijd en het dier accepteerde me volledig. Uiteindelijk kon ik tot vijftig
centimeter naderen en foto’s maken.’

Caribische rifhaai
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‘In totaal heb ik tien jaar op Bonaire gewoond. We hadden
het geluk dat we een huis aan het water hadden. Ik denk
dat ik voor mijn deur alleen al een paar honderd duiken
heb gemaakt. Je leert de dieren echt kennen. Er was
bijvoorbeeld een Franse keizersvis die me altijd herkende.
Hij kwam meteen naar me toe en niet naar andere duikers.
Die heb ik perfect van heel dichtbij kunnen fotograferen.’
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Geelkopkaakvis
Mannetje met eieren in bek

‘Voor Bonaire is het essentieel dat het rif behouden blijft,
want het eiland is er economisch van afhankelijk. Toerisme
is de belangrijkste inkomstenbron. Het mooiste cadeau voor
het rif zou een effectief riolerings- en afwatersysteem zijn,
zodat het vuile water niet direct de zee instroomt. In 1984
werd er al over gesproken, maar helaas is het er nog steeds
niet. Ik hoop dat de Nederlandse overheid kan helpen, want
dat zou echt een prachtig verjaardagscadeau zijn.’
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