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Volgende ledenavond 
 
14 februari  
     jaarvergadering 
10 maart uitslag  
     keuring DNN. 
14 maart 
11 april 
Dit zijn een woensdag 
avonden. 
 
Het adres waar de 
avonden worden  
gehouden is: 
Het Deelhuis, 
Tolvepaed 2 
8468 BL Haskerdijken 

itnodiging 
Op woensdag 17 januari 2007 nodigen wij u uit voor een ledenavond die wordt  
gehouden in Het Deelhuis, Tolvepaed 2, 8468 BL Haskerdijken. De avond begint om 8 uur. 
 
Wat gaan we die avond doen? 
Na een welkoms woord en NATUURLIJK de beste wensen voor het nieuwe jaar, gaan we 
eerst wat dieper in op de nieuwe besturen structuur van de N.B.A.T..  
Deze wordt als de plannen worden goed gekeurd door de ledenraad in mei drastisch  
veranderd. En daar hebben wij als vereniging natuurlijk mee te maken. 
De opzet is, om de bestuurlijnen korter en overzichtelijker te maken. Dus GEEN allerlei  
commissies en adviseurs meer, maar één voorzitter, secretaris en een penningmeester.  
Deze drie worden dan op de hoogte gehouden door 4 regio vertegenwoordigers, die weer 
nauw samenwerken met de districten. 
Ook wordt de contributie afdracht aan de N.B.A.T. eenvoudiger voor de N.B.A.T.. 
Zoals de plannen er nu voorstaan moet iedere vereniging één vast bedrag afstaan per jaar en 
dan nog voor elk lid die bij de N.B.A.T. wil blijven een afdracht doen. 
Zoals we het NU kunnen berekenen met het aantal leden die we nu hebben gaan we er een 
klein beetje op achter uit, en als er een paar leden bij komen zelfs een klein beetje vooruit 
wat de financiën aangaat. 
Wat de toekomst van de N.B.A.T. wordt in het nieuwe jaar is nog maar afwachten, maar wij 
als vereniging gaan gewoon door, want zoals de sfeer en gezelligheid nu is, 
dan houden wij het nog jaren vol. 
 
Na deze N.B.A.T. perikelen gaan we snel naar een LEUK onderwerp, en dat is het  
speciaal aquarium van Ale Rinzema. 
Dirk Jan en ik (Tjeerd) zijn op een avond gastvrij ontvangen in Ureterp om het mooie  
speciaal aquarium van Ale op dia’s en video te zetten. 
De video is bewerkt en de dia’s zijn klaar en Ale zal op deze de avond, zijn aquarium laten 
zien. 
Hij geeft er uitleg bij en natuurlijk kan men vragen stellen zodat er een levendige discussie 
zal ontstaan.. 

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de pauze gaan we natuurlijk een rondje “Hoe is het met jouw aquarium”doen. 
 
Het wordt weer een drukke en leerzame avond dus neem gerust een belangstellende  mee!! 
                                                                                                                               Het bestuur 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

 
 
 
 

De ledenavond is van 

10-1 naar 17-1 verplaatst 
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Mededelingen. 
 
• De mooie school vissen van dhr. Bergsma uit Balk zwemmen nu vrolijk rond in het aquarium van  
 verpleeghuis  Anna Schotanus. Het zijn Brycinus longipinnis zalmen die wel 12 cm groot worden.  

Ze hebben daar de ruimte en zijn een blikvanger voor de  
bewoners en bezoekers. 
Dhr Fennema is daar de  
verzorger van het  
aquarium.  
Ook onderhoud hij de   
aquaria in de  
verpleeghuizen  
Coornhert State en 
Marijke Hiem. 

 
• Indien U bedankt voor de vereniging,  (wat wij heel jammer vinden) dan is het opzeg termijn altijd drie  

volle maanden. Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk worden gedaan aan de            
ledenadministratie of penningmeester. 

• Binnenkort worden twee leden door de penningmeester benaderd voor het controleren van de clubkas. 
• Dierenspeciaalzaak Pets Place aan de Wettertoer 7 in Heerenveen geeft op vooraf vertoon van de 

N.B.A.T. ledenpas 10% korting op alle aquarium artikelen. (Aanbiedingen uitgesloten.) 
• Twee siergoudvissen van dhr. v.d. Wal zwemmen nu in het grote aquarium van  
 Coornhert State.                
 Het zijn namelijk Carasius auratus auratus die tot wel  40 centimeter groot kunnen 
 worden en zich dus thuis voelen in een groot aquarium.  
• We gaan met de tijd mee en vragen de leden die internet hebben, hun internet 

adres door te geven. Stuur en mail naar ons adres.  tj_hoekstra@hotmail.com    

TE KOOP 
De vereniging heeft een aquarium gekregen, die we mogen verkopen 
om de clubkas te versterken. 
Het is een JUWEL panorama aquarium met een prachtige achterwand. 
Het aquarium is helemaal kompleet met ingebouwde filter,  
verwarming, algen magneet, decoratie stenen en twee TL lampen die zo 
goed als nieuw zijn.  
De afmeting is 100 cm lang 40 cm diep en 50 cm hoog 
De bak is twee jaar oud en er zitten geen krassen op de voorruit. 
De vraagprijs is € 100,— . Indien belangstelling dan kunt u contact  
opnemen met de secretaris van de vereniging Beert Schottmans  0561-613884. 

Gewichtloos in het water 
 
De meeste vissen bewaren moeiteloos hun positie in 
het water; ze gaan niet drijven en zinken ook niet. 
Dat vermogen danken ze aan hun unieke zwemblaas. 
Deze is met gas gevuld, wat de vis juist genoeg  
drijfvermogen geeft om zijn eigen gewicht gelijk te 
maken aan dat van het water. 
Bij sommige vissen wordt gas in en uit de zwemblaas  
gelaten door een speciaal luchtkanaal; bij andere  
soorten is de zwemblaas gesloten en wordt het gas 
uitgewisseld via het bloedvaatstelsel. 
Bij bodem vissen is de zwemblaas vaak gereduceerd, 

want ze hebben minder drijfvermogen nodig. Sommige vissen maken knorgeluiden door de zwemblaas 
via de omringende spieren in trilling te brengen. 
De zwemblaas dient ook als trommelvlies; trillingen worden via een reeks benen ‘hefboompjes’ of door 
uitsteeksels van de zwemblaas naar het inwendige oor overgebracht. 

zwemblaas 


