De hobbyavond
Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in De Reensche Compagnie
aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand. Aanvang is om 19.30 uur.

Op 7 februari 2004 houden we de jaarvergadering,
die natuurlijk wordt gevolgd door de BINGO
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2004 en het verslag van de secretaris
4. Financiën
5. Verslag kascommissie en Verkiezing nieuwe kascommissie
6. Verkiezing bestuur
* Nomi Leutholff is aftredend en herkiesbaar
* Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 5 minuten voor de vergadering
7. Mededelingen van het bestuur
* Biologie
* Foto & Video
* Techniek
* PR en Communicatie
* Gastheeravonden
* Het nieuwe seizoen
8. WVTTK
9. Rondvraag
Pauze

Bingo!

Van de voorzitter
Helaas, de spannendste avond van het seizoen ligt al weer achter ons, de uitslag van de
huiskeuring. De uiteindelijke uitslag was dus wel weer spannend, want ze lagen weer erg
dicht bij elkaar.
Niet voor mij (zeewater) want ik dee in mijn eentje mee in mijn groep (joepie! eerste......
en laatste) maar wel voor de gezelschaps- en speciaalaquaria. Het was toch wel weer een
verrassende uitslag!
Klaas Gielstra die geheel onverwacht iedereen voorbij stoof, en Nomi die eigenlijk
tweede had moeten worden :-)).
Maar ja, zo zie je maar weer hoe raar het balletje van Henk Veenstra kan rollen.
Bij de instellingsaquaria was het iets minder spannend, maar Tiny Looijenga had
volgens ons zeer deskundig haar oog laten vallen op het aquarium van SCA te
Hoogezand. Haar presentatie was verrassend positief en deskundig, we zullen haar
zeker nog eens vragen om een keuring te verrichten.
Verderop in dit blaadje kun je de hele uitslag nog eens na lezen, en ook de bijbehorende

aquaria nog eens op je gemak bekijken. Er is ook een dvd van deze uitslag, dus lijkt je
dit leuk om die (nog) eens te bekijken dan kun je er een bestellen of lenen.
Maar ook de volgende hobbyavond is er één waarna je kunt uitkijken (ik ken in ieder
geval één persoon voor wie het de belangrijkste avond van het jaar is, hè R....?) want
dan hebben we natuurlijk onze jaarvergadering (met dit jaar een verrassing!), maar
iedereen komt natuurlijk voor de BINGO! Ook dit jaar weer geweldige prijzen, maar
het belangrijkste is natuurlijk de gezelligheid.
Dus tot de volgende hobbyavond!
Nico

Terugblik op de hobbyavond
De afgelopen hobbyavond was een interessante aangelegenheid en vormde een prima
excuus voor de champagneliefhebber om de flessen weer uit het koelvak te pakken.
Want ondanks het feit dat het nieuwe jaar slechts 3 dagen jong was, deze bijzondere
hobbyavond zou een goede reden zijn om de bubbeltjes wijn te ontkurken en op de
clubkampioenen te toosten. Maar goed, ik heb helaas geen champagne gezien dus bij
deze PROOST!! Genoeg over bubbels en borrels.
De hobbyavond stond afgelopen 3 januari geheel in het teken van de huiskeuringen en
de uitslag van de keuring. Middels een groot scherm werden de aquaria van de
deelnemende aquarianen aan de aanwezigen gepresenteerd, zoals deze door het keur
gilde werden aangetroffen tijdens de huiskeuring.
Als eerste kwamen de aquaria van bedrijven en instellingen aan bod en vervolgens
passeerden de bakken van de particulieren de revue. Al spreken beelden voor zich, de
beelden werden tijdens de presentatie voorzien van commentaar en gaf de keurmeester
aansluitend zijn op en aanmerkingen over de betreffende bak. Na de presentatie was het
tijd voor de uitslag. Menig deelnemer viel in de prijzen, terwijl sommigen d'r net buiten
vielen.
Ook wij hebben meegedaan aan de huiskeuring. Nou was de uitslag van ons aquarium
nou niet echt om over naar huis te schrijven. Maar alle begin is moeilijk. Ondanks onze
laatste plaats kijken wij terug op een bijzondere ervaring en op een leuke avond. Als er
volgend jaar weer een huiskeuring plaats zal vinden dan willen wij ons hierbij alvast
aanmelden. Mochten er leden zijn die nog twijfelen om mee te doen, doe mee zou ik
zeggen, want het levert niet alleen een leuke middag op, maar ook een leuke
hobbyavond. Tevens wil ik vragen of iemand nog wat "tips en tricks" heeft zodat we bij
de volgende keuring wat hoger zullen eindigen.

Ansgar en Marleen

Uitslag van de Huiskeuring en van de
instellingen keuring.
Uitslag van de Huiskeuring
Keurmeester: Henk Veenstra

Gezelschapsaquaria:

1e

2e

3e

K. Gielstra 385p

L.Brouwer 384p

G Holman 375p

4e

Fam. Leutholff 369p

5e

R. Dale 361p

6e

M. Ammerlaan 359p

Speciaalaquaria:
1e

N. Leutholff 399p

2e

G.Bulthuis 396p

3e

J. Osendarp 391p

4e

R. Voorma 365p

Zeewateraquarium:

1e
We wensen:

Nomi Leutholff,

N.Bulthuis 394p

Nico Bulthuis

en Klaas Gielstra

veel succes in de

districtskeuring!

Instellingsaquaria:

1e
Hoogezand

SCA

2e
Hoogezand

Voor Anker

3e
werken Hoogezand

Gemeente

4e

Mesdag Groningen

5e

Meander Veendam

Deel 2 Vistopia
Herhaalde waarschuwing:
In het vervolg van dit stukje, een soort sprookje of parodie zo u wilt, kunnen voor
sommigen kwetsende passages zitten. Ik, Ansgar Dijk beoog niemand te kwetsen, noch
iemands politieke voorkeur te krenken, noch racistisch te zijn. Mocht U zich als lezer
toch gekwetst voelen dan bied ik bij deze mijn excuses aan, en verzoek ik u dit stukje als
ongelezen te beschouwen. Ook sta ik niet in voor de psychische wroegingen of een
verstoorde nachtrust die kunnen voortvloeien uit het lezen van dit stukje. Het lezen
geschiedt geheel op eigen risico

Moordenaar A. Libifish werd na een heftige klopjacht gevangen en afgevoerd.
Maanvischef Bromsnor kon kort na de vangst (=arrestatie) tijdens een direct ter plekke
ingelaste persconferentie verder nog niets zeggen tegen de aanwezige Vistopianen over
de toedracht en motieven van A. Libifish. Tevens deed Bromsnor de mededeling dat het
nog onduidelijk was of de dader alleen heeft gehandeld of dat er zelfs een organisatie
achter deze aanslag zat. Wel kon hij mededelen dat dankzij de ingreep van de
Buitenbakwereld geen vis in Vistopia meer hoefde te vrezen voor A. Libifish. Wel riep
hij iedereen op om de kalmte te bewaren en de verdere berichtgeving over de aanslag via
Aquarium 4 (=nieuwsstation, plek waar journalisten het nieuws vertellen aan de
Vistopianen) te volgen. De politiek reageerde eveneens kort na het drama door een
toespraak van de minister-president in te lasten van uit Den Steen. Minister-president
Jan P. Snottebel melde als eerste dat Koningin Beafish (die amper in het openbaar naar
buiten toetreed) erg geschokt is en iedereen in Vistopia met klem verzoekt om vooral de
rust en de vrede te bewaren. Vervolgens vervolgde de minister-president tijdens zijn
toespraak aan de Vistopianen met zijn betoog over normen en waarden om aan te geven
dat het zo niet langer kan in Vistopia. Ook beloofde hij om te onderzoeken hoe en op
welke manier Vistopia weer veilig kan worden zodat het weer een vredige en
harmonieuze samenleving kan worden. "Ik zal daarom overal bezoeken gaan afleggen in
Vistopia samen met mijn minister collegae uit Den Steen. Ik ben ervan overtuigd dat als
we de vissen uit diverse bevolkingsgroepen vragen wat er zoal scheef zit in deze
maatschappij, wat de problemen zijn dat we dan beter met oplossingen kunnen komen
en dan adequaat kunnen handelen om Vistopia weer het oude Vistopia te laten worden"
aldus de minister-president die de aanwezige Vistopianen van af de grote leisteen
toesprak. Kort na deze toespraak vanuit Den Steen werden er spontaan op verschillende
plaatsen in de bak stille zwemtochten gehouden door de inwoners van Vistopia waarbij
rebelse jongeren elkaar zelfs in de vinnen vlogen. Niet alleen voor justitie, de
maanvisserij(=politie) en de politie betekent de aanslag op Paffer overwerk, ook voor de
journalisten van Vistopia betekent dit overuren draaien want overal komen er uit de
bak weer nieuwe meldingen en geruchten binnen stromen. Bij Aquarium 4, het
nieuwsstation en discussieplatform is het een drukte van belang, tientallen vissen hangen
onder de grote bladeren en luisteren en kijken wat journalistiek Vistopia heeft te
melden. Momenteel zijn H. Snavelbek en goede vriend Frits aan het discussiëren met
collega Jan Flunder over het wel en wee in Vistopia. "Vroeger, dat waren nog eens
tijden, iedereen droeg een vinslag bij om de biotoop in stand te houden, toen was er nog
rust en ruimte en had men wederzijds respect.

Tegenwoordig is het wel anders want sinds een aantal jaren lijkt het leven in Vistopia
per dag harder te worden. Natuurlijk was het vroeger ook geen vlok en ei, je moest
immers goed uit kijken voor de grote rovers, maar de verzorgingsstaat van weleer bood
zekerheid", klaagde Jan weemoedig. "Vroeger was er genoeg voer voor iedereen, volop
zwemgelegenheid, goed onderwijs, want de oudjes leerden de jongeren de kneepjes van
het vak en de mede vissen in de bak werden nog gerespecteerd", aldus Jan. "Nee, dan is
het tegenwoordig droevig gesteld met Vistopia, de "politiek" hier in de bak zwemt

doelloos in het rond, klagen steen en vin, de maanvissen (lees politie) surveilleren alleen
nog maar op het maanvisbureau, maar geen maanvis die nog een crimineel achter de
tralies zet." "Niemand durft hier tegenwoordig nog een vin uit te steken", aldus Jan
Flunder. "Ja, Jan, het is tegenwoordig een rommelpot hier in de bak" zei Frits. "Ik
denk met weemoed terug aan de tijd dat de politiek uit Den Steen nog aanzien had, we
kennen Fisch van Agt, Hans Wiegelvis en Ruud Flubbers immers nog in tegenstelling tot
de huidige politici, tenminste dat vind ik, om over de maanvissen van tegenwoordig nog
maar te zwijgen, d'r moet hier in de bak echt iets veranderen, wat denk jij Henk?".
"Nou, ja ik denk dat jullie gelijk hebben, maar kijk wel uit wat je zegt want anders staat
jullie het zelfde lot te wachten als Paffer". "Vroeger, " zuchtte Henk Snavelbek, ging het
Vistopia biotopisch gezien voor de wind, kon je zeggen wat je wilde zonder vermoord te
worden, had iedereen genoeg te eten en was er nog goede zorg voor ons allen". " Dat het
met de verzorgingsstaat niet meer zo lang kon duren moeten we nu dus met z'n allen
bezuren. Ons optimisme bleek een foutje". "Nu kunnen we na een lang leven zwemmen
met z'n allen op een kienhoutje bijten, wachtend op de grote baars die de klus zal
klaren. Ons wacht een levenseind als een lekker boutje", aldus een melancholische Henk
Snavelbek, nog steeds in het gezelschap van zijn goede vriend Frits en Jan Flunder.
Volgens mij Frits, hadden we vroeger gewoon het heft in eigen handen moeten houden,
de gastzwemmers nooit de bak in moeten laten, en hadden we onze voedselreserves
gewoon moeten aanvullen en niet alleen maar met z'n allen ervan vreten, want nu zijn
de reserves nagenoeg op en zijn we afhankelijk van de Buitenbakwereld" aldus Henk
Snavelbek. "Ja, kom nou toch nu maak je het helemaal bont, riep Jan Flunder die zich
ongenuanceerd in de discussie mengde, jij wilde vroeger toch niet je vingers besmeuren
aan het vuile werk en nu klaag je steen en been". "Ik was vroeger druk bezig om genoeg
geestelijke bagage te vergaren om verslaggever te kunnen worden verontschuldigde
Henk Snavelbek zich, en Frits en ik hebben toch maar even een dikke vin in de pap in de
mediawereld"." Ja, mijn goede vriend, ze kunnen niet om ons heen"." Ja, dat is dan ook
wel zo, riep Jan Flunder maar vroeger toen ik nog in de zwemmerij bezig was moesten
we aanpakken in Vistopia, ook het vuile werk, was er saamhorigheid en toen de
gastzwemmers hier kwamen zwemden we samen. Toen hadden we hier wederzijds
respect, namen we de gastzwemmers op in onze scholen en deden we de dingen die van
ons als inwoner van Vistopia verwacht werd. Nee, nu heb je hier integratie cursussen,
worden vissen vermoord om hun mening, worden territoria mededogenloos gesloopt en
onze Koningin is beroepsverstoppertje geworden. Gaat lekker hier in de bak". "Ja Jan,
maar wat moet er volgens jou dan gebeuren om een weer veilig Vistopia te krijgen. Laat
ik het anders vragen, wat denk jij te kunnen doen om al deze ellende de bak uit te
krijgen", vroeg Frits aan Jan terwijl Henk een zojuist verkregen stapel lotusbladeren
met daar op het laatste nieuws door zat te bladeren. "Nou, eh gewoon niet meer zo gaan
muggenziften over mugjes en larfjes, door gewoon met elkaar te leven en mekaar niet zo
in de vinnen te zitten, ach weet ik veel"…………..Wordt vervolgt.

Ansgar Dijk

