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,
Op onze laatste contactavond in april hadden wij een lezing van Ab Huizinga over de opbouw
van een chichlidenaquarium. Dit was al een oude lezing door Ab en mij gemaakt bij de hr.
Strating. Ab heeft het werk gedaan en ik alleen maar de plaatjes. Dit was een druk bezochte
avond want Marinus had diverse personen meegenomen om eens een avond bij ons mee te
maken. Toch is het altijd wel weer interessant om een oude lezing nog eens een keer weer te
bekijken en horen met deskundige uitleg van Ab. Hierbij hartelijk bedankt Ab.
Door de bestuur perikelen hadden wij een andere secretaris nodig en Marinus de Jonge is
bereid gevonden dat over te nemen. Eerst als ad Interim en als Willem zijn periode afgelopen
is als secretaris. Welkom Marinus.
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Met drie personen hebben wij de lichtbak op het gebouw een stuk laten zakken en als het
beter weer is gaat hij nog een stuk verder. Hij hoeft niet meer zo hoog te staan want de muur
van vroeger is er niet meer, de parkeerplaatsen helaas ook niet.
Ook hadden we een huisdier want er was een muis in het gebouw. Deze was zo verhongerd
dat hij in de val gegaan is zonder dat er kaas in zat. Hij had natuurlijk ergens van zijn
vrienden of vriendinnen gehoord dat er normaal gesproken wel kaas in zit. Je ziet, wij moeten
in verband met de financieren overal op bezuinigen.
Ook is er een groep mensen van ons naar Harlingen geweest om de districtsuitslag mee te
maken. Daar is door Tjeerd Hoekstra ook een dvd van gemaakt en deze zal op de komende
contactavond op 10 mei vertoond worden. Dit in plaats van de telefoonfilmpjes van de leden.
Dat is verplaatst naar september. De totale uitslag van dit gehele gebeuren staat elders in dit
boekje.
Vrijdag 29 april zijn tijdens erbarmelijk weer alle bordjes van de wandel routes geplaatst door
W Schepers, W Bos, Henrike, Jan Dokter en Marinus. En zaterdag was dan de grote dag. De
zon scheen en het was ondanks het koude goed wandelweer. De opkomst viel wat tegen maar
al met al was het een geslaagde en gezellige dag. Het was voor sommigen wel een hele lange
dag want er moest nog aan de route veranderd worden, dus Jan Dokter was om 6.30 uur al
onderweg om alles weer op orde te krijgen. Willem Schepers heeft de laatste 2 dagen niet
meer dan 6 uur slaap gehad dus die had het aan het eind van de dag wel bekeken en Henrike
keek ook niet fit meer uit de ogen. Iedereen bedankt voor het vele en intensieve werk.
Ik herhaal het nog maar een keer dat er 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. Ook is er
osmosewater beschikbaar.
Tot ziens, Henk Prins

4

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het voorwoord van onze voorzitter, is
30 april een wandeltoch georganiseerd door onze vereniging.

De vrijdag hiervoor is door oa Willem Schepers, Henrike Klootwijk, Jan
Dokter en Willem Bos een topprestatie geleverd door in absoluut
hondeweer alle bordjes uit te zetten.
De eerste wandelaars verschenen de volgende dag al vroeg, de eersten
zelfs al ruim voor 8 uur. Gelukkig bleken de weersvoorspellingen niet uit
te komen, en was het op zich erg mooi weer. Waarschijnlijk hebben vele
wandelaars zich echter wel laten weerhouden door de nog steeds
slechte vooruitzichten op de zaterdagmorgen. Want helaas stopte de
teller bij 49 deelnemers. Deze vonden echter allen de tocht zeer
geslaagd.
Helaas hebben wij een foutieve inschatting gemaakt, door snert en
gehaktballen aan te bieden, hier werd nauwelijks gebruik van gemaakt.
Iedereen bleek bij het theehuis ‘de Trambrug’ consumpties genoten te
hebben tijdens de tocht. Waarschijnlijk zien zij graag op korte termijn een
nieuwe wandeltocht tegemoet…..
Nadat de laatste lopers binnen waren zijn Fokko Boelens en
ondergetekende op pad gegaan om de bordjes weer op te halen, wat
niet echt meeviel.
Al met al, we hebben als vereniging zeker voordeel gehad van deze
wandeltocht, helaas minder dan gehoopt door de lage opkomst.
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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

Dinsdag 10 mei is het weer de tweede dinsdag van de maand, en dus is
het weer contactavond. De laatste keer is deze gegeven door onze eigen
Ab Huizinga, welke ook zeer goed bezocht is. Deze keer wordt er
aandacht geschonken aan de districtskeuring waar onze leden Erik
Kemper en Nico Bijleveld aan mee hebben gedaan. Dus komt allen, het
belooft weer zeer interessant te worden!
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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.
Deze keer zal ik wat laten zien van Sealife Orlando. Aangezien Sealifes
over het algemeen een vaste route kennen, en ik me de juiste volgorde
niet meer exact herinner hou ik het hier bij fotos. Maar ook deze zijn zeer
de moeite waard.
Sealife Orlando is afgelopen jaar geopend, onder een groot reuzenrad
genaamd ‘the Orlando Eye’. Je komt binnen in een ruimte met allerlei
eettentjes, vanwaar de ingangen van Sealife, Madame Tussauds en the
Dungeon zitten. De laatste 2 boeien me niet echt, maar goed, het is van
dezelfde eigenaar, genaamd Merlin.
Nu heb ik al meerdere Sealifes bezocht, en meestal vallen deze zwaar
tegen. Vaak hebben ze een bepaalde ‘claim to fame’ en beloven ze een
waar spektakel. Helaas blijkt hier dan geen sprake van en vraag je je af
hoe ze dergelijke beweringen kunnen doen terwijl er zich om de hoek
werkelijk spectaculaire aquaria bevinden ( in het geval van
Scheveningen; Diergaarde Blijdorp te Rotterdam).
Sealife Orlando vormt hier een zeer positieve uitzondering op, met onder
andere een volledig cilindrische acryltunnel, een ruim haaienaquarium en
het grootste kwallenaquarium dat ik tot nu toe heb gezien. Maar in
Orlando zullen ze ook weinig andere keuze hebben dan er een absoluut
paradepaardje van te maken….. Maar kijk mee, en oordeel zelf!
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Kwallenaquarium. Manshoog!

Pacifische reuzenoctopus. Het blijft een zeer bijzonder dier.
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Voorbeeld van een van de aquaria. In tegenstelling tot de gewonere
Sealifes doet het niet kitscherig aan, en lijkt het zelfs zeer echt.

Het grote haaienaquarium, met op de achtergrond de cilindrische tunnel.
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De cilindrische tunnel, met zicht op de bezoekers.

Paar voorbeelden van aquaria met kleine ‘tunneltjes’, speciaal voor de
jonge bezoeker.
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Zebramurene.

Gewone murene.

De tunnel van binnenuit gezien.
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Ondanks de vlekken, heet dit mooie beestje zebrahaai. Dit vanwege het
feit dat de jongen gestreept ter wereld komen.

Bay of rays, oftewel een roggenaquarium ;)
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Een aantal van onze leden is naar de afgelopen districtskeuring in Harlingen geweest,
waaronder natuurlijk onze clubkampioenen Erik Kemper en Nico Bijleveld. Willem Schepers
was ook van de partij, en van zijn hand dit verslag:

District Keuring 2016

Zelf kwam ik deze avond iets later wat ik zelf wel erg jammer vond maar kon niet anders, de
zaterdagmiddag was ik in Groningen wedstrijdleider bij een schaakwedstrijd Groningen –
Haarlem, Groningen wond deze wedstrijd met 6½ - 3½ Groningen later zou blijken dat
Groningen kampioen zou worden, nu weet ik ook waarom iedereen ruim de tijd nam om over
de zetten na te denken. Nu moet ik wel even duidelijk maken dat een partij 6 uur in beslag kan
nemen, normaal niet maar nu ik nog naar Harlingen moet wel, maar ja zal wel zo horen, en
het nadenken in Groningen is wel beloont met een kampioenschap.
Hierdoor kwam ik dus later aan omdat ik pas om half 7 alles rond had en de papieren
getekend waren, hup naar Harlingen, voor de district keuring
Toen ik hieraan kwam was men al bezig natuurlijk kon niet anders gelukkig kreeg ik het
aquarium van Nico Bijleveld mee, dit betekende dat ik 2 aquariums gemist had wel jammer
maar was niet anders.
Toen ik de zaal binnen kwam deed het mij wel een genoegen dat de zaal vol zat, Harlingen
had zelfs nog uitbreiden gedaan zodat iedereen genieten kon, Geert Hoogeveen had hier veel
werk aan gehad en was er dagen mee bezig geweest om zowel de uitbreiding mogelijk te
maken als het schilderwerk. Ik kan wel zeggen dit kan je wel aan hem overlaten.
Ron Braken was de keurmeester en vertelde mooi hoe hij tot de behoordeling was gekomen.
Nu mag u zelf even oordelen, en zult zien dat de keurmeester geen makkelijke taak had.

Gezelschap Aquarium.
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Aquarium van Erwin Westendijk. A.V. Harlingen.
Bioloog 63,5 Totaal 393,0

Aquarium van Geert Hoogeveen. A.V. Harlingen.
Bioloog 62,5 Totaal 391,0

Aquarium van Nico Bijleveld A.V. Minor.
Bioloog 387,0 Totaal 387,0
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Aquarium van Tjeerd Hoekstra A.V. Natuur in Huis Heerenveen.
Bioloog 61,5 Totaal 384,5

Aquarium van H.de Haan. A.V. Hoogezand.

Speciaal aquarium
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Aquarium van Tjeerd van der Ploeg. A.V. Harlingen
Bioloog 62,5 Totaal 392,0

Aquarium van Erik Kemper. A.V. Minor.
Bioloog 62,0 Totaal 389,5

Aquarium van Martin Koetze A.V. Hoogezand Bioloog 61,0 Totaal 382,0

17

Dinsdagavond tijdens onze contactavond zal deze film gemaakt door Tjeerd Hoekstra
afgespeeld zodat de leden nog meer moois kunnen zien en misschien er iets van kunnen
leren.
Dus kom en verbijster u want mooi waren deze aquaria.

De beer en het konijn hebben altijd ruzie. Het konijn jat altijd de wortelen van de beer en de beer
probeert het konijn dan te pakken. Op een dag als het konijn weer achtervolgd wordt door de beer
staat er ineens een kikker op het pad. De kikker zegt:
“Hallo hallo, ik ben geen echte kikker maar ik ben een tovenaar. Jullie mogen allebei 3 wensen doen.”
De beer zegt zijn eerste wens:
“Ik wens dat alle beren in dit bos vrouwtjes worden.”
“Uw wens is uitgekomen. Alle beren in dit bos zijn nu vrouwtjes.”
Dan mag het konijn zijn wens doen. Hij wenst:
“Ik wens een hele mooie motorhelm met motorlaarzen.”
De beer ligt helemaal dubbel, wat een kans, kan hij eindelijk allemaal vrouwtjes krijgen wenst ie dit.
De beer wenst zijn Tweede wens:
“Ik wens dat alle beren in dit land vrouwtjes worden.”
Het konijn mag weer wensen:
“Ik wens een hele snelle motor.”
Nu moet de beer nog harder lachen. Wat een dom konijn is dat! Hij pakt zijn kansen niet eens.
De beer is weer aan de beurt:
“Ik wens dat alle beren in de wereld vrouwtjes worden.”
Dan volgt het konijn. Hij stapt op zijn motor en zegt:
“Ik wens…..dat die beer hier homo wordt.”
Klaasje komt naar beneden voor zijn ontbijt, zijn moeder vraagt hem of hij zijn klusjes al heeft gedaan.
“Nog niet”, zegt Klaasje.
“Dan krijg je nog geen ontbijt”, zegt zijn moeder.
Dus Klaasje is helemaal chagrijnig.
Hij gaat de kippen voeren en geeft een kip een schop!
Dan gaat hij de varkens voeren en geeft een varken een schop!
Dan gaat hij de koeien melken en geeft een koe een schop!
Dan komt hij weer binnen.
Zijn moeder geeft hem een kom droge havermout.
“Waarom krijg ik nu geen eieren en spek? En waarom geen melk in mijn havermout?” vraagt Klaasje
verontwaardigd.
“Wel?, zegt moeder, ik zag je een kip schoppen, dus je krijgt geen eieren voor een week.”
“En ik zag je een varken en een koe schoppen, dus krijg je ook geen spek en melk voor een week”,
zegt zijn moeder streng. Klaasje baalt nog meer.
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Dan komt zijn vader binnen, hij schopt de poes opzij en gaat zitten aan het ontbijt.
Klaasje kijkt lachend naar zijn moeder en zegt:
“Vertel jij het hem of zal ik???”

I have never understood why women love cats. Cats are independent, they don’t listen, they don’t
come in when you call, they like to stay out all night, and when they’re home they like to be left alone
and sleep. In other words, every quality that women hate in a man, they love in a cat.

Functie

Naam

E-mail

Voorzitter
Henk Prins
hprins.2@ziggo.nl
Secretaris
Marinus de Jonge
Penningmeester Fokko Boelens
fokkoboelens@home.nl
Vice Voorzitter

Ap Huizinga

Bestuurslid

Johnny Norda

Telefoonnr

06-2884288

0591-62506
06-4252365
06-1537726

norda81@hotmail.com

Functie
Beheerder clubgebouw

Naam
Henk Prins

Telefoonnr:
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 .
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