
 

 

Kandidaat bestuurder Peter van Rodijnen stelt zich 

voor 
 

Beste leden van de NOB, 

 

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zal jullie worden gevraagd of jullie 

akkoord gaan met de benoeming van mij als nieuw bestuurslid van de NOB. Om die 

vraag zinnig te kunnen beantwoorden, moeten jullie natuurlijk wel weten met wie jullie 

te maken hebben en welk belang ik voor jullie kan behartigen. Vandaar dat ik mijzelf 

graag alvast aan jullie voorstel. 

 

Mijn naam is Peter van Rodijnen en ik ben 47 jaar oud. Ik hou van natuur en avontuur 

en ben sinds jaar en dag op, aan en onderwater te vinden. Mijn eerste duik maakte ik 

in 1996 op het Grote Barrière Rif en een paar jaar later kocht ik mijn eerste kleine 

videocamera om onderwater te kunnen filmen. Toen is de passie voor het duiken pas 

echt begonnen. Inmiddels ben ik beroepsduiker en fulltime onderwater filmer. Ik ben 

mede-eigenaar van Dutch Maritime Productions. Als bedrijf zijn we gespecialiseerd in 

(onder)water-gerelateerde filmproducties, met name op de Noordzee en in de 

Nederlandse Delta. Op dit moment staan we aan de start van onze grootste productie 

tot nu toe: De Wilde Noordzee, een bioscoopfilm en een vierdelige tv-serie over de 

onderwaternatuur, waarvoor de release staat gepland in 2024. 

 

De fascinerende natuur die schuilgaat onder de Nederlandse golven is voor veel 

mensen onzichtbaar, en daardoor vaak onbekend. En onbekend maakt onbemind. Iets 

dat discussies over ruimtegebruik en natuurbescherming lastig maakt. Wij als duikers 

zijn bevoorrecht om die bijzondere onderwaternatuur wel te beleven en met eigen 

ogen te kunnen zien. En dat geeft ons een belangrijke ‘stem’ in die discussie. Dat is 

waar ik mij namens de NOB vanuit het bestuur hard voor wil maken: zorgen dat de 

onderwaternatuur breder zichtbaar wordt en daardoor versterkt en beter beschermd 

kan worden. Want een gezonde onderwaternatuur zorgt uiteindelijk ook voor een fijne 

snorkel- en duikbeleving! 

 

Hartelijke groet, 

Peter van Rodijnen 

 


