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Voor een fiets moet u         

bij Sietse Klein zijn. 

 

 

                                      

             Tel: 06-20802585 
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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 februari was de jaarvergadering en deze was goed bezocht. Er 
komen eigenlijk automatisch dezelfde dingen aan de orde als ieder jaar omdat dat moet. De 
contributie is niet omhoog gegaan sinds we ons eigen clubgebouw hebben. Dit had eigenlijk 
al eerder moeten gebeuren (alleen al door de inflatie) maar nu moet het dan maar. De 
bijdrage gaat met 19 Eurocent omhoog per week.  

Als hoogtepunt was er natuurlijk ook de overhandiging aan Ab Huizinga van de oorkonde met 
platina legpenning. Dit voor het behalen van 30 bondsdiploma ’s in 35 jaar. Dit is wel uniek bij 
ons maar zeker voor het hele land want ik denk dat hij de enige is in Nederland. Gefeliciteerd 
Ab namens mij en de vereniging.  

19 maart is de districtuitslag in Harlingen en ik wens onze deelnemers Nico Bijsterveld en 
Eric Kemper veel succes.  

We hebben er ook weer een nieuw lid bij namelijk Geert Kievit. Hartelijk welkom Geert bij ons 
in de club.  

Henrike en Willem zijn druk bezig met de route ’s voor het wandelfestijn dus dat belooft wat. 
Willem wil alle route ’s op de fiets rijden dus die heeft straks een conditie waar je U tegen 
zegt.   

Dat alles vindt plaats op 30 april en wordt door Minor georganiseerd. De grote wandeltocht 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.   

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 is er op de jaarvergadering een belangrijke knoop 

doorgehakt, en zal de contributie verhoogd worden. Dit is natuurlijk niet uit luxe. Maar, 

het bestuur trekt meer uit de kast en alles in het belang van onze geliefde AV Minor. 

Zo organiseren wij onder andere op 30 april een wandeltocht. Hierbij is hulp nog altijd 

gewenst, maar meelopen mag ook. Verder is op 8 maart weer een contactavond. Deze 

keer met een lezing van de heer Theo Verheij over biotoopaquaria. De lezing zal 

gesponsord worden door Henk Prins, Ab Huizinga en ondergetekende. Zoals gezegd, 

allemaal in het belang van de club. Ook hier doen we weer een beroep op onze leden. 

Kom aub in groten getale. Neem vrienden en/of familie mee, laat ze kennis maken met 

de club zodat de lezingen ook in de toekomst mogelijk blijven.  

 

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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Ik ben natuurlijk nog niet zo heel erg lang lid van Minor. In deze korte tijd heb ik hier 

een aantal lezingen mogen bezoeken, die toch zeer interessant waren. De eerste maal 

heb ik een lezing bijgewoond van Theo Verheij, die ook aankomende contactavond de 

lezing verzorgd. Deze ging over de zogenaamd ‘vergeten’ vissen. Dit omdat de trend 

richting wat exclusievere vissen gaat. Alhoewel ik de vissen persoonlijk niet zo heel 

erg vergeten vond, was het een zeer onderhoudende avond, waarbij veel soorten de 

revue passeerden. En enorm leerzaam, aangezien ik dingen hoorde over de mij 

bekende vissen die ik toch nog niet wist. 

De tweede lezing waarbij ik aanwezig was werd gegeven door Rob Uvenhoven. Deze 

had de naam ‘Azie speciaal’ en ging over Aziatische biotoopaquaria, aangevuld met 

beelden en filmateriaal uit Azie zelf, ook gemaakt door de heer Uvenhoven. Wederom 

zeer leerzaam, zoals de leefomgeving van de bekendere visjes uit het continent er in 

werkelijkheid uitziet. Ook hoe men in Azie omgaat met vissen kwam uitgebreid aan 

bod. Nu is hun omgang daarmee inderdaad zeer anders, en vaak niet op een positieve 

manier, maar het geeft natuurlijk wel een uniek kijkje in een andere cultuur. Zo vaak 

kom ik nu ook weer niet in Azie….. 

De derde en tot nu toe laatste lezing werd gegeven door een lid van onze vereniging, 

Peter Kluitenberg. Dit vond ik persoonlijk de mooiste lezing en ik was dan ook positief 

verrast. Peter heeft al jaren een bedrijf dat handelt in koi-karpers. Deze importeert hij 

rechtstreeks vanuit Japan, en van zijn bezoekjes aan dat land en de kwekers heeft hij 

ons prachtig beeldmateriaal laten zien. De plaatsen waar er mee gekweekt wordt, hoe 

er gekweekt wordt, met welke dieren, etc. Ook de kwaliteitseisen plus de toppers 

onder de wedstrijdvissen. Ik heb nooit veel gehad met koi, dus het zegt wel wat dat ik 

dit de beste lezing vond.  

 

Hopelijk zal de komende lezing minstens even boeiend zijn als de voorgaande.
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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. 

Hier zal ik nu even SeaWorld beschrijven, een prachtig park, niet helemaal een 

aquarium, maar toch hebben ze een maritiem thema, en ze hebben toch wel een en 

ander aan leuke aquaria. Enjoy! 

Op vrijdag 9 oktober ben ik aangekomen in Orlando, en na een goede nachtrust te 

hebben gehad s’ochtends opgestaan, lekker ontbeten en gedoucht en vervolgens het 

adres van SeaWorld opgezocht. Orlando is het themepark Mekka van de wereld, 

jaarlijks komen hier tientallen miljoen bezoekers voor de ‘grote drie’ namelijk Disney 

World, Universal Studios ( oa bekend van de Harry Potter-films) en natuurlijk 

SeaWorld. Deze laatste ligt helaas nogal onder vuur door activisten en ook nog eens 

onterecht. Maar daar zal ik verder niet over uitweiden, we gaan het over het bezoek 

hebben . 

Ik ben dus in mijn gehuurde auto gestapt, adres ingetoetst op mijn GPS en slechts 10 

minuten later was ik op mijn bestemming ( Disney lag zelfs nog dichterbij).  

Het parkeren bleek 20 dollar te kosten, gelukkig had ik mijn ticket de avond van 

tevoren al gekocht. Maar ook deze kostte haast 100 dollar ( helaas gangbare prijzen 

bij de grote drie). 

Bij binnenkomst zijn de eerste dieren die je ziet flamingo’s. En je krijgt een blik op een 

van de paradepaardjes van Seaworld, de manta rollercoaster. Een prachtige achtbaan 

( alhoewel ik daar zelf zeker niet in zal gaan), vooral om te zien.  

 

En voorzien van een prachtig aquarium, maar daarover later meer. 
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Na een blik op de plattegrond zag ik dat ik het snelste bij de dolfijnen zou zijn, dus 

sloeg ik maar linksaf. Als eerste kwam ik een enorme voelpoel met koeneusroggen 

tegen. Hier zaten beste knapen tussen, maar ook aardig wat jonger spul. Op gezette 

tijden mogen ze door bezoekers gevoerd en geaaid worden, onder streng toezicht. 

Hierna volgt Dolphin Cove, een prachtig verblijf voor dolfijnen, en tegen betaling mag 

je onder begeleiding ook een dolfijn aanraken. Natuurlijk kon ik deze kans niet laten 

liggen. Hier werden prachtige fotos van gemaakt, en wederom tegen betaling mag je 

deze mee naar huis nemen. Geld verdienen kunnen ze hier wel. Maar goed, de dieren 

zien er goed uit, de verblijven zijn in orde en de zorg is goed. Dus een kniesoor die 

daarop let. 
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Na Dolphin Cove volgt Turtle Trek. Een interactieve ‘ride’ gewijd aan zeeschildpadden 

en zeekoeien. Deze dieren worden regelmatig door SeaWorld opgevangen en 

gerehabiliteerd, waar deze attractie dan ook aan gewijd is. Hier zie je de zeekoeien die 

nog vertroetelt worden en die op termijn terug gaan naar het wild en zeeschildpadden 

die gered zijn maar helaas niet meer uitzetbaar zijn. Vaak missen ze een of meerdere 

flippers, niet door haaien, maar door aanvaringen met boten. 

 

 

 

Als je de dieren onder water hebt gezien volgt een grote koepel, waarin een 3D film 

wordt afgespeeld. Hier kijk je door de ogen van een zeeschildpadje vanaf de geboorte, 

maak je alle gevaren mee, tot de uiteindelijke terugkeer aan het geboortestrand. 
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Daarna kun je de dieren nog van bovenaf zien, en zie je dat de schildpadden niet in 

een groot aquarium zitten, maar in een soort lagune. 

 

 

 

 

Na dit interactieve gebeuren kun je even uitpuffen bij de dolfijnenshow. De show zelf is 

meer een theaterspektakel, maar wel schitterend uitgevoerd. Als je je tocht vervolgt 

kom je uit bij een grote wildwaterbaan, met binnen een aantal aquaria verwerkt. Hier 

zie je murenes, anemoonvissen, horsmakrelen ed. Mooi is een aquarium waar je 

bovenop staat, en de vissen dus onder je voeten door zwemmen.  
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De temperatuur in Florida bedroeg nog 32 graden, dus was het een rare ervaring om 

plots tussen de ijsschotsen te lopen. Dit gethematiseerde gebied heet Antarctica, 

Empire of the Penguin. Binnenin bevindt zich het pinguinverblijf, waar je via een ‘ride’ 

naartoe gaat. Maar ik had nog geen zin om 45 minuten te wachten, dus eerst maar 

weer verder. Ik was erg benieuwd naar de aquaria bij de manta, en dus tussendoor 

daar naartoe gelopen. Hier binnengekomen was ik direct behoorlijk onder de indruk. 

Eerst zie je grote koraalaquaria, maar daarna volgt een aquarium waar je dus onder 

een horizontale plaat staat. Dus niet in een koepel of een tunnel. Hier zwemmen vele 

roggen boven je hoofd, waaronder vele duivelsroggen, het kleinere broertje van de 

reuzenmanta. Dit werd gecomplementeerd door kaphamerhaaien en zebrahaaien. Na 

dit spektakel volgen onder andere nog aquaria met zeedraakjes, octopussen en de 

haast onvermijdelijke ‘nemo’s’. 
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Goed, het werd weer tijd voor een show. Eerst liep ik richting een enorm verblijf voor 

zeeleeuwen, waarna ik richting het showgebied liep. Hier werd de ‘sealion high’ show 

opgevoerd, een parodie op de Amerikaanse High School cliches, met behulp van 

zeeleeuwen, dwergotters en een walrus. Grappig was dat educatie over natuurbehoud 

hier goed in verwerkt was ( zo moet een ‘leerling’ een apparaat ontwikkelen dat water 

zuivert). 
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Van hieraf naar een onderdeel gelopen waar ik veel van verwachtte. En toch enigszins 

teleurgesteld uitkwam. Het haaienaquarium. Hier loop je weer door een acryltunnel, en 

het aquarium is verre van klein. Maar inmiddels is het achterhaald, er zijn grotere 

tunnels en aquaria, bij SeaWorld denk je toch aan wat groters. Maar goed, die bouwen 

ook een aquarium om tientallen jaren mee te gaan ipv om de haverklap een nieuwe te 

bouwen….. 

Buiten bevindt zich een underwater gril& bar waar je naar binnen loopt over een brug. 

Deze brug loopt over…. Precies, een waterpartij gevuld met haaien en roggen. Vooral 

kleinere soorten, maar ook iets groteren zoals de zwarttiphaai en de zebrahaai. 
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Hierna doorgelopen naar de andere kant van het grote water dat dwars door het park 

loopt naar de hoofdattractie van SeaWorld. De orka-show. Een half uur van tevoren 

gaan zitten, zag je direct de orka’s al. Deze zwommen in het showbassin, sprongen af 

en toe boven water en hadden veel aandacht voor elke trainer die maar dicht bij het 

glas kwam. Wat dat betreft hadden het echt vissen kunnen zijn…. De show was zeker 

leuk, maar werd na driekwart afgebroken. De orka’s gaven er de brui aan, en 

aangezien een dier van 10 ton niet gedwongen kan worden, werd de show stopgezet. 

Tsja, dieren zijn nu eenmaal onvoorspelbaar. 

 

Dus maar naar de tegenover liggende, tweede koude attractie van SeaWorld gelopen. 

Wild Arctic. Na de verplichte ‘ride’ ( een helikopter simulatie over de pool), kom je in 

een overdekt verblijf, en zie je bassins voor beluga’s, walrussen en zeehonden van 

bovenaf. Het geheel is ingericht als een poolstation, en de temperatuur is een beetje 

koelkastachtig. Na de dieren ook nog onderwater gezien te hebben loop de je de 
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warmte van Florida weer in. Nu was het tijd om mijn geluk maar weer te beproeven, en 

naar de kou van Antarctica te gaan. Nu had ik geluk en hoefde ik slechts een half uur 

te wachten. Na de ‘ride’ kom je uit in een groot binnenverblijf voor pinguins. Deze is 

zeer groot, en er zit geen glas tussen jou en de pinguins. Nadeel hiervan is dat je dus 

in dezelfde vrieskou staat ( en het is echt koud!). Dat is in je korte broek natuurlijk niet 

lang vol te houden, en na 5 minuten vlucht je weer naar buiten. Overigens wel een 

aparte en ‘echtere’ ervaring dan de meeste pinguinverblijven. Hier zaten dan ook niet 

de standaard-dierentuinpinguins, maar koningspinguins etc, die echt rondom de pool 

leven. 

 

 

 

Nu lijkt het alsof er maar weinig dierattracties zijn, maar in totaal huisvest SeaWorld 

meer dan 200 soorten, en was het haast 5 uur voordat ik alle dieren gezien had. Als 

afsluiter liep ik weer richting de orka’s, om ze in een apart bassin onder water te 
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kunnen bekijken. Toen ik me hiervan losrukte zag ik tot mijn verbazing dat het al haast 

6 uur was en dus tijd om het park weer uit te gaan. En zo sloot ik een toch zeer 

bevredigend bezoek af, voor zowel aquariumliefhebbers als zeezoogdierenliefhebbers 

is hier veel te zien. Mocht je ook nog achtbaanfan zijn ben je helemaal in de zevende 

hemel. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________         
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Een man komt een dierenwinkel binnen om een papegaai te kopen. 
De verkoper wijst op de 3 exemplaren die hij heeft. 
“Die linker kost 500 euro.” 
“Da’s wel prijzig, hoor”, zegt de man. 
“Maar dat is omdat hij met een computer kan werken. Hij kan systeemfouten opsporen 
en herstellen.” 
De man is wel onder de indruk. “Maar wat kost de tweede?” 
“Die is 1500 euro, maar die kan als netwerkbeheerder werken en zorgen voor optimale 
configuratie van verschillende mainframes.” 
“Zo!”, de man staat verstelt, “Maar die laatste dan?” 
“Die is 3500 euro.” 
“Wat doet die dan, als ’ie zo duur is?” 
De verkoper haalt z’n schouders op:  
“Eerlijk gezegd heb ik ’m nog nooit wat zien doen, maar de andere 2 noemen hem 
altijd Chef” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoe moet je een kat een pilletje geven. 
 
Neem de kat in de knik van je linkerarm, alsof je een baby vasthoudt. 
Leg de rechterduim en middenvinger aan beide kanten van het bekje en oefen lichte 
druk uit, totdat de kat het bekje opent. 
Schuif het pilletje naar binnen en laat de kat haar bekje dichtdoen. 
 
Raap het pilletje van de vloer een haal de kat achter de bank vandaan. 
Neem de kat weer op je arm en herhaal stap 1. 
 
Haal de kat uit de slaapkamer en gooi het besabbelde pilletje weg. 
Neem een nieuw pilletje uit de verpakking, de kat opnieuw vast onder je arm en houd 
met je linkerhand de poten vast. 
Dwing de kaak van de kat open en schuif de pil in het achterste deel van het bekje.  
Sluit het bekje en tel tot 10. 
 
Vis het pilletje uit de goudvissenkom en de kat van de kapstok. 
Roep je partner uit de tuin. 
 
Kniel op de grond en klem de kat tussen je knieën. 
Negeer het grommen van de kat. 
Vraag je partner dat hij de kop van de kat vasthoudt en de kat een houten liniaal in de 
keel schuift. 
Laat het pilletje langs de liniaal naar beneden glijden en wrijf het kattenkeeltje. 
 
Haal de kat uit de gordijnen. 
Neem een nieuw pilletje uit de verpakking. 
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Noteer dat je een nieuwe houten liniaal koopt en het gordijn repareert. 
 
Wikkel de kat in een groot badlaken. Drapeer het pilletje in het laatste eindje van een 
rietje. 
Vraag je partner om de kat in de houdgreep te nemen, zodat alleen het kopje uit de 
elleboogknik piept. 
Wrik met behulp van een pen het kattenbekje open en blaas het pilletje door het rietje 
in de keel. 
 
Lees even na op de bijsluiter van de pilletjes dat ze ongevaarlijk zijn voor mensen. 
Drink een glas water om de vieze smaak weg te spoelen. 
Verbind de arm van je partner en haal het bloed uit het tapijt met koud water en zeep. 
 
Haal nu de kat uit het tuinhuisje van de buren. 
Pak opnieuw een nieuw pilletje.  
Sluit de kat op in een kast en duw de deur ter hoogte van de nek stevig dicht, zodat de 
kop naar buiten kijkt.  
Wrik het bekje open met een dessertlepel.  
Schiet het pilletje met behulp van een elastiekje in de keel. 
 
Haal een schroevendraaier uit de garage en hang de kastdeur terug in het scharnier. 
Leg koude kompressen op je gezicht en check even de datum van je laatste 
tetanusinenting. 
Gooi je met bloed bespikkelde T-shirt weg en haal een nieuw en schoon T-shirt uit de 
slaapkamer. 
 
Laat de brandweer de kat uit de boom tegenover halen. 
Verontschuldig je naar je buren die uit schrik om de kat te ontwijken 
tegen zijn tuinhekje is gereden. 
Haal het laatste pilletje uit de verpakking. 
 
Bind nu de voor- en achterpoten van de kat met waslijnen aan elkaar. 
Knoop de pootjes aan een poot van de eetkamertafel. 
Trek tuinhandschoenen aan, open het bekje met behulp van een breekijzer. 
Stop de pil naar binnen, gevolg door een groot stuk ossenhaas. 
Houd de kop van de kat verticaal en kiep er water achteraan, om het pilletje naar 
beneden te spoelen. 
 
Laat je door je partner naar de EHBO brengen. 
Zit stil terwijl de dokter je vingers en arm hecht en het pilletje uit je rechteroog haalt. 
Stop op de terugweg even bij de meubelzaak en bestel een nieuwe eetkamertafel. 
 
Schiet de kat dood en koop een paard!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Er stapt een man in het vliegtuig en merkt dat er naast em een papagaai zit. Als de 
stewardess bij hem komt besteld ie een koffie en de papagaai krijst: “Een dubbele 
whisky en snel een beetje trut!” De stewardess, brengt snel een whisky voor de 
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papagaai maar vergeet de koffie. Terwijl de man de stewardess herinnert om koffie te 
brengen, slaat de papagaai de whisky achterover” En schreeuwt: “He doe me nog een 
dubbele whisky geile teef!” de stewardess wordt lichtelijk overstuur maar komt snel 
terug met de whisky en nog steeds geen koffie. De man bedenkt hij misschien zich 
beter wat zoals de papagaai moet gedragen om eindelijk zijn kofie te krijgen en 
schreeuwt: “Hé Bitch! Ik heb je nu 2 keer om een koffie gevraagd kun je dat 
godverdomme eindelijk es effe regelen!?” 
De stewardess raakt hiervan helemaal over de rooie laat de man en de papegaai door 
twee gespierde stewards het vliegtuig uitgooien. Terwijl ze naar beneden vallen kijkt 
de papagaai de man aan en zegt: “Jij bent ook behoorlijk brutaal voor iemand die niet 
kan vliegen.” 

 

_____ 

 

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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