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Voor een fiets moet u         

bij Sietse Klein zijn. 

 

 

                                      

             Tel: 06-20802585 



3 
 

Hallo Aquarium Vrienden, hier is de nieuwsbrief van deze maand.  
Wil je ook een keer een stukje schrijven stuur dit dan naar mij en ik zet het in de 
nieuwsbrief. 
 

                                                    Beste aquarianen,  

De laatste contactavond in januari was nieuwjaarsreceptie en de opkomst was niet geweldig te noemen. Willem 

had verschillende hapjes klaargemaakt waar gretig gebruik van werd gemaakt. Echter met een zo lage opkomst 

moeten we ons afvragen of we hier wel mee door moeten gaan want er worden toch wel kosten gemaakt maar 

als dat niet gewaardeerd wordt kun je er beter mee stoppen.   

We hebben nog een groot probleem want we hebben niemand die ons boekje nog kan drukken. Bij Henrike op 

het werk kan het niet meer en bij een kopieer bedrijf kost het € 65.- voor 6 boekjes. Dat is € 10.09 per boekje, er 

komen 10 boekjes uit per jaar dus dat is boven de honderd Euro. De contributie is € 40 per jaar dus dat is 

onmogelijk vol te houden.  

 De komende contactavond is de jaarvergadering en die is traditiegetrouw goed bezocht bij ons. Ik hoop dat het 

deze keer ook zo is want er zijn een paar zeer, zeer belangrijke dingen te bespreken. Het reilen en zeilen van de 

vereniging komt aan de orde. Zoals de financiën, het boekje, de lezingen en nog vele dingen meer.  

Op 30 april wordt er door Minor een grote wandeltocht georganiseerd in diverse afstanden met als langste 40 

Km. We hopen op een grote opkomst want dat brengt geld in het laatje. We zoeken nog wat helpers hiervoor 

dus wie zin heeft een beetje te doen voor de vereniging heel graag. Even melden bij de vereniging. Ook de 

gezellige bijeenkomsten in het clubgebouw brengen geld op, Willem en Henrike dank hiervoor.  

Er is nog steeds in beperkte mate weer vis te koop in onze winkel net als voer, aquariumkool, pompen e.d. De 

watten zijn er ook weer.  

                                                     Tot ziens, Henk Prins  
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Zoals jullie hebben kunnen lezen in het voorwoord van onze voorzitter hebben wij 

komende contactavond onze jaarvergadering. En ik wil ook graag onze voorzitter 

bijvallen dat er belangrijke zaken besproken moeten worden. Zo belangrijk zelfs dat wij 

met klem oproepen aan ALLE leden om aanwezig te zijn deze avond. Wij dragen 

immers allemaal de club een warm hart toe, en hopelijk wordt het werk dat velen hier 

vrijwillig insteken ook in grote mate gewaardeerd. Laat deze waardering dan ook 

alsjeblieft blijken door ons te plezieren met uw aanwezigheid, zonder jullie steun 

kunnen wij gewoonweg niet.

 

De nieuwsbrief zal in 2016 gemaakt worden door Johnny Norda. 

Johnny kunt u altijd mailen als u een stukje geplaatst wilt hebben. 

Verder zal Johnny toch ook zijn eigen invulling geven zodat uw weer veel leesplezier 

zult beleven. 

Het mail adres is :  norda81@hotmail.com 

 

 

mailto:norda81@hotmail.com
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Contactavond 9 februari 2016  

Deze avond zal in het teken staan van onze jaarlijkse vergadering.  

Ik heb dringend een verzoek aan iedereen om te komen.  

Zodat overal een beslissing over genomen kan worden zeker over het punt  

contributieverhoging. Laat uw stem horen want uw stem is belangrijk.  

  

  

1. Opening  

2. Notulen  

3. Ingekomen stukken  

4. Uitgaande stukken  

5. Jaarverslag Secretaris  

6. Jaarverslag Activiteiten commissie.  

7. Verslag kascommissie  

De kascontrole is verricht door; Karel Gnodde & Marinus de Jonge.  

8. Verslag Penningmeester.  

9. Verkiezing Kascommissie  

10. Contributieverhoging.  ALLE LEDEN WORDEN HIERVOOR OOK VERWACHT   

11. Bestuursverkiezing  

12. Fokko Boelens Aftredend en herkiesbaar  

       Ap Huizinga Aftredend en herkiesbaar.  

  

13. Uitslag avond invullen.  
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09 Februari 2016 Jaarvergadering Bestuur  

08 Maart 2016 Lezing Theo Verheij  

12 April 2016    

30 April 2016 Wandeltocht   

10 Mei 2016    

14 Juni 2016    

12 Juli 2016    

09 Augustus 2016    

13 September 2016    

11 Oktober 2016    

08 November 2016    

13 December 2016    

10 Januari  2017    

14 Februari 2017 Jaarvergadering Bestuur  

  

14. Rookbeleid.  

Omdat al enkele jaren in openbare gebouwen een rookverbod geld en ons gebouw 
hier ook onder valt is het een verplichting om ook dit binnen onze club toe te passen.  

15. Wandeltocht vrijwilligers.  

16. Rondvraag  

18. Sluiting.  
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____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Chinees – Indisch – Restaurant 

                     Geopend van 11:00 tot 22:00 uur 
                        Ook zijn wij op feestdagen open. 

Ons adres is: 
                       Van Echtenkanaal NZ.  145 

                7891 AH Klazienaveen 
               Telefoon:0591-313660 
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In oktober van dit jaar, heb ik een reis gemaakt naar Orlando ( Fl) en Atlanta ( Ga) in 
de Verenigde Staten van Amerika. 

Hier heb ik een bezoek gebracht aan SeaWorld Orlando, Disney Animal Kingdom, 
Sealife Orlando, Jacksonville Zoo, Georgia Aquarium, Zoo Atlanta, Busch Gardens 
Tampa, Florida Aquarium en Gatorland Orlando. 

Ik wil graag de komende maanden de aquaria eruit lichten, dit is toch een 
gezamenlijke hobby, en het zal u waarschijnlijk ten zeerste interesseren. 

Na een aantal dagen in Atlanta doorgebracht te hebben, ben ik weer teruggereden 
richting Orlando. Na hier heerlijk aan de rand van het zwembad gelegen te hebben na 
aankomst en een leuke avond aan de bar te hebben gehad, heb ik de volgende dag 
mijn huurauto weer gestart en ben ik richting Busch Gardens in Tampa gereden, wat 
ongeveer op een uur rijden van Orlando af ligt.  
 
Busch Gardens is onderdeel van SeaWorld, maar heeft echter geen zeezoogdieren in 
de collectie. Het is een dierentuin, maar helaas hebben de pretparkattracties wel de 
boventoon in het park, een behoorlijke ‘overkill’ zelfs. Dat mocht echter de pret niet 
drukken, want de dierverblijven waren prima in orde en het dierenwelzijn van een hoog 
niveau, zoals eigenlijk ook van een SeaWorld onderdeel verwacht mag worden. 
 
Nu wordt er waarschijnlijk gedacht, dat klinkt niet echt als een aquarium. Dat klopt. Na 
mijn bezoek aan Busch Gardens ben ik doorgereden naar Florida Aquarium, ook in 
Tampa. 
 

 
 
Na al het geweld van Georgia Aquarium zou je haast verwachten niet meer onder de 
indruk te kunnen zijn van een aquarium. Nu viel dat gelukkig nogal mee, want Florida 
Aquarium verraste mij zeer positief.  
 
Alhoewel dat bij binnenkomst nogal tegenviel, omdat daar bleek dat het aquarium een 
uur eerder zou sluiten wegens een Halloweenparty. Damn….. Nou goed, kop dr veur 
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zoals wij Drenthen zeggen, we maken er maar het beste van. Ook in korte tijd kun je 
wel van een aquarium genieten. 
 
Op de begane grond kom je slechts eens aquarium tegen, namelijk een verblijf met 
degenkrabben. Hier stonden 2 ( overigens zeer knappe) medewerksters die je 
begeleidden bij het aaien van een krab. Wat kan dierenwelzijn soms toch mooi zijn. 
 
Vanaf hier ging je met de trap naar boven, en had je de keus om naar het 
zoutwatergedeelte of naar de mangroven te gaan. Ik ging dus eerst naar de 
mangroven. Dit gedeelte bestaat uit een grote kas, en ondanks mijn eerdere 
ervaringen met andere aquaria was ik toch flabbergasted. Wat mooi gedaan. Het 
geheel bestaat uit meerdere open aquaria, waar gewoon mangrovebomen in groeien, 
grote vissen in zwemmen en waar vogels waden, overheen vliegen, of rustig op de 
rand zitten. Alle vissen, vogels, reptielen zijn endemisch voor Florida, op de pythons 
na. Deze zitten hier in een apart terrarium omdat ze een plaag vormen in de 
moerassen van Florida en dus een stukje grimmige educatie vormen.  
 

 
 

 
 
Vanuit deze kas tref je een klein stukje Madagascar, waar de ringstaartmaki’s 
natuurlijk niet kunnen ontbreken. Evenals gekko’s, sissende kakkerlakken , kameleons 
en nog wat slange- en kikkersoorten. 
 



10 
 

Van hieruit loop je al langs verscheidene zee-aquaria, met de zeeen rondom Florida 
als hoofdthema. Onder andere zeeschildpadden en koeneusroggen in een voelpoel, 
maar het hoogtepunt vormt toch wel een volgroeide ‘giant grouper’ in een fors 
aquarium. 
 

 
 
Daarna volgde nog een kleine voelpoel ( wederom bemand door 2 vrouwen die ook 
geen pijn aan de ogen deden) waar je anemonen, zeesterren, slakken ed kon 
aanraken, wederom onder begeleiding. 
 
Hierna doorgelopen naar de zoutwaterafdeling, waar een groot rifaquarium het 
hoogtepunt vormde. Na eerst wat kleinere aquaria te treffen loop je plots door een 
soort acryltunnel en zie je de vissen van het rif al zwemmen. Hierna loop je de hoek 
om, en zie je door grote panoramaruiten het bassin. Dit is een zeer indrukwekkend 
gezicht, waar je onder andere barracudas en zandtijgerhaaien kunt zien zwemmen, 
maar ook murenes. Deze ruimte is voorzien van bankjes, zodat de bezoeker op zijn of 
haar gemak kan genieten van het uitzicht.  
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Na me hiervan losgerukt te hebben trof ik nog meerdere kleine aquaria, onder andere 
met zeepaardjes, kwallen, krabben, inktvissen plus nog een groter aquarium met grote 
scholen vis waar een zwarttiphaai doorheen schoot. Hierna was het helaas gedaan 
met de pret en stond ik weer in het atrium, vanwaar ik eventueel ook nog mee had 
kunnen gaan op een dolfijnencruise, ware het dus niet dat het aquarium vroeg sloot 
die dag. 
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Plattegrond van het aquarium. 

 
Maar evengoed heb ik enorm genoten. Het is niet zo massaal als het Georgia 
Aquarium, maar met name door de kas met het mangrovewoud toch zeer de moeite 
waard gebleken. Voor iedereen die nog eens in Florida komt, dit mag je eigenlijk niet 
overslaan. 
 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________         
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Aquascaping. De meesten onder ons zullen er wel van gehoord hebben, en wat 
voorbeelden gezien hebben. Aquascaping is een nieuwe ontwikkeling in de 
aquariumwereld, en kortweg gezegd gaat het hier om het ontwikkelen van levensechte 
landschappen onder water. Bij deze vorm van aquariumhouden is het geheel dan ook 
van belang en spelen de vissen maar een bijrol.  
 
Het is overgewaaid vanuit Japan, waar het is geintroduceerd door Takashi Amano. 
Helaas is de beste man vorig jaar overleden aan de gevolgen van een longontsteking, 
maar wat hij ons gegeven heeft leeft voort. 
 
Decennia lang heeft hij zich laten inspireren door de natuur bij het inrichten van zijn 
aquariums. Hij heeft een eigen bedrijf opgericht, dat voor bedragen van tienduizenden 
dollars forse aquaria inricht. Echter, het is ook haalbaar voor de kleine man, en kan 
desnoods zelfs in een nano-aquarium gedaan worden. 
 
Wereldwijd groeit aquascaping aan populariteit, en zelfs in die mate dat de NBAT er 
een aparte categorie aan wil wijden tijdens de landelijke huiskeuringen. 
 
Nu valt er veel over te zeggen, maar omdat foto’s meer zeggen dan duizend woorden, 
volgen hier een aantal schitterende voorbeelden van aquascaping: 
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Goudvis 

Kleine Nancy is in de tuin een gat aan het vullen, als de buurvrouw over de  

heg kijkt. 

Ze is zeer nieuwsgierig wat Nancy aan het doen is, en ze vraagt: "Wat ben je  

aan het doen, Nancy"? 

 

"Mijn goudvis is dood gegaan",vertelt Nancy in tranen, zonder te kijken. "En  

ik heb hem net begraven". 

 

De buurvrouw is verwonderd. 

"Dat is een enorm groot gat voor jouw goudvis, vind je niet"? Nancy klopt het  

laatste beetje grond stevig aan, en antwoordt: "Dat komt omdat hij nog in de  

maag van jouw rot-kat zit". 

 

Waterput 

Twee mannen lopen over een heide en zien een waterput. Ze lopen er naartoe en vragen zich af hoe diep die put 
eigenlijk is. Ze pakken een steentje, gooien het in de put, maar horen het niet de bodem raken. “Vreemd”, zegt de een. 
“Zou ‘ie zó diep zijn?” Ze gaan een grotere steen zoeken en gooien die ook in de put. Ze buigen voorover om te horen 
wanneer de steen de bodem raakt. Wéér geen geluid. Nu zien ze een hele grote zware steen, een grote rots, liggen en 
pakken die met z’n tweeën op. Ze strompelen naar de put en weten de rots over de rand te kieperen. Ze luisteren vol 
spanning en horen ineens hoefgetrappel achter zich. Ze draaien zich om en zien een geit keihard aan komen rennen en 
die duikt zo de put in. Stomverbaasd kijken ze elkaar aan. Na een kwartier komt er een herder aanlopen. “Hebben jullie 
mijn geit gezien?” “Nou”, zegt de een, “er dook hier net wel een geit met een rotgang deze put in.” “Nou”, zegt de herder, 
“dat kan niet want die zat aan een rots vast.” 

 

 

Ziek paard 

Op een boerderij is het paard ziek. De veearts zegt tegen de boer: “Ik heb geprobeerd hem te genezen, maar als hij 
binnen drie dagen niet weer op zijn benen staat, zal je hem moeten laten inslapen vrees ik.” Zijn goede vriend het varken 
komt te hulp en zegt tegen het paard: “Kom op man, sta op!” Maar het paard is veel te moe. De tweede dag zegt het 
varken: “Sta nou toch op man, want anders gaan ze je laten inslapen!” Maar het lukt het paard gewoon niet. Het varken 
wil nu echt alles op alles zetten om z’n vriend te redden en zegt: “Kom op, als je nu op staat dan kunnen we samen nog 
jaren verder op de boerderij.” Dus het paard raapt al zijn krachten samen en staat op. Daar komt de boer. Hij is uitermate 
tevreden en zegt: “Dit moeten we vieren… slacht het varken!!“ 
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_____ 

 

Functie   Naam E-mail Telefoonnr: 
Voorzitter  Henk Prins hprins.2@ziggo.nl 06-28842883 
Secretaris Willem Schepers wschepers1@gmail.com 06-16201461 
Penningmeester Fokko Boelens fokkoboelens@home.nl 0591-625060 

06-42523656 
Vice Voorzitter Ap Huizinga  06-15377268 
Website Henrike Klootwijk henrikeklootwijk@hotmail.com  
Bestuurslid    Johnny Norda       norda81@hotmail.com 
 

Functie Naam Telefoonnr: 
Beheerder clubgebouw Henk Prins 06-28842883 
   
Contactpersoon clubgebouw Willem Schepers 06-16201461 

0591-855196 

Ons clubgebouw is te huur, voor feestjes, verjaardagen, als repetitieruimte  
 
clubruimte ect,   Inlichtingen bij Willem Schepers . 
 

mailto:hprins.2@ziggo.nl
mailto:wschepers1@gmail.com
mailto:fokkoboelens@home.nl
mailto:henrikeklootwijk@hotmail.com
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