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Kustkiekjes 

Er wordt wel eens gezegd dat we teveel met de rug naar de zee leven en onvoldoende oog hebben voor wat de kust -- vaak in kleine hoekjes 
--  zoal te bieden heeft.  

Daarom dagen we jullie uit om het ‘nieuwe beeld’ te herkennen en ons schriftelijk (naar ‘Kustkiekjes’, VLIZ, Wandelaarkaai 7,  
8400 Oostende) of per e-mail (kustkiekjes@vliz.be, met in subjectline ‘Grote Rede nummer 43’) te laten weten wat de foto voorstelt.  
Alle inzendingen worden verwacht tegen uiterlijk 15 juni 2016. Uit de inzendingen wordt één winnaar geloot, die hiervan vóór het verschij-
nen van het volgende nummer op de hoogte gebracht wordt en een boekenprijs wint. In het volgende nummer kan iedereen het juiste 
antwoord lezen en word je getracteerd op een nieuw raadsel!!

Wat wordt op deze foto afgebeeld? En waar bevindt het zich?
Uit alle juiste inzendingen wordt een winnaar geloot, die een boekenprijs wint
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Deze zwart-witte vogel, verweesd voor zich 
uitkijkend vanuit het ondiepe strandwater, 
is ziek. Deze zeekoet mag dan oppervlakkig 
wat op een pinguin lijken, met de niet vlie-
gende Zuidpoolbewoners heeft hij weinig ge-
meen. In gezonde toestand snort de zeekoet 
met snelle vleugelslag over zee. En duiken 
doet hij als de besten. Geregistreerde duiken 
tot meer dan 100 meter diep zijn bekend! Het 
is dan ook een viseter die onder water actief 
“vliegend” zijn prooi achterna zit. Jaarlijks 
komen tijdens het winterhalfjaar duizenden 
exemplaren voor aan onze kust. ’s Zomers 
zoeken ze met name noordelijke zeekliffen 
op om er een ei op een steile richel te leggen.  
Omdat ze liever in klaar water verder uit de 
kust vertoeven, krijg je ze bij ons op of nabij 
het strand normaliter niet te zien. Alleen 
wanneer ze door uitputting of na besmeuring 
met olie sterk verzwakt zijn, stranden ze. 
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