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INLICHTINGEN

De Vriendenkring van het Noordzee-Aquarium Oostende werd gesticht op 1 juli 1990 
als feitelijke vereniging. Op 24 februari 1997 werd de feitelijke vereniging omgevormd 
tot een vereniging zonder winstoogmerk volgens de wet van 27 juni 1921. De statu-
ten verschenen in het Belgische Staatsblad op 24 april 1997 in de bijlage onder het 
nummer 5954 blz. 3308 en 3309. Deze statuten werden gewijzigd en gecoördineerd 
op 6 december 2004 als gevolg van de nieuwe V&S-wet van 2 mei 2002. De vereni-
ging staat wettelijk bekend met het ondernemingsnummer 0460.438.808 met zetel 
Aquariumgebouw, Visserskaai 8400 Oostende

De vereniging: “V.N.A.O.-V.Z.W.” heeft volgens art. 3 van de statuten als doel:
1. Een beweging op gang brengen ten gunste van het Stedelijk Noordzeeaquarium  
 Oostende en alles te doen wat van aard is om de publieke belangstelling ervoor  
 te stimuleren.
2.  Bij te dragen tot het verrijken van het patrimonium van het Stedelijk    
 Noordzeeaquarium Oostende.
3. Voor haar leden natuur- en milieu-educatieve programma’s uitwerken in verband  
 met de fauna en de flora van de zee.
4. Het bevorderen van de maritieme cultuur.
5. Het beschermen van het milieu op zee en in de kustgebieden en het beschermen  
 en benutten van natuurlijk en architecturaal erfgoed in Belgische zeegebieden.
6. In samenwerking met de visserij wetenschappelijke waarnemingen doen in 
 verband met de fauna en de flora van de zee.
7. Meewerken aan duurzame ontwikkeling van de kustgebieden met visserij.

V.N.A.O.-V.Z.W. is lid van:
Milieuraad van Oostende
Maritiem Erfgoed Vlaanderen
De leden ontvangen het driemaandelijks tijdschrift en genieten, mits voorlegging van 
de lidkaart, gratis toegang tot het Aquarium. en het Stadsmuseum Dit wordt toege-
staan door het Oostendse Stadsbestuur.

U kunt lid worden door een jaarlidgeld van 9,00 euro over te schrijven op reke-
ning BE78 2800 7062 0986 - BIC code GEBABEBB van V.N.A.O. – V.Z.W. Visserskaai 
Oostende.
Een extra bijdrage van steunende leden is van harte welkom.
Wie 12,50 euro en meer betaald, wordt vermeld in een erelijst.
Een reeks adverteerders schenken onze vereniging hun vertrouwen en steunen aldus de 
werking. We danken ze van harte en bevelen ze allemaal warm aan.
Info vriendenkring: eddy.eneman@telenet.be

Het Noordzeeaquarium op de Visserskaai te Oostende is gans het jaar geopend op alle 
weekends en dagelijks van 1 april tot 30 september.
Verdere info op de website: http://users.skynet.be/noordzee.aquarium.
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De Vriendenkring van het Noordzeeaquarium 
in zee met Zeilschip Mercator

Het is een feit dat veel verenigingen te kampen hebben met 
een slinkend ledenaantal. Door diverse redenen verdwijnen 
er leden en komen er jammer genoeg geen nieuwe bij. Jonge 
mensen, met nieuwe en frisse ideeën aantrekken is zeer 
moeilijk en minder en minder mensen zijn geïnteresseerd 
om zich te engageren in het verenigingsleven. Dit is een 
maatschappelijk fenomeen waar we eigenlijk niet veel kunnen 
aan veranderen. 
Wat we wel kunnen doen is op zoek gaan naar 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties en 
verenigingen, bij voorkeur in het verlengde van onze eigen 
doelstellingen en/of interesses. Daarom heeft de algemene 
vergadering van de v.z.w. Vriendenkring  Noordzee-Aquarium  
Oostende beslist om samen te werken met de v.z.w. Zeilschip 
Mercator.
De v.z.w. Zeilschip Mercator staat in voor het onderhoud en 
de uitbating van de gelijknamige driemaster met ligplaats 
in het Mercatordok in Oostende. Daarnaast beheert deze 
v.z.w. ook de laatste IJslandvaarder O.129 Amandine die zich 
bevindt ter hoogte van het station in Oostende. De v.z.w. 
Zeilschip Mercator beschikt over een 130-tal leden maar ziet 
eveneens haar ledenaantal dalen.
Beide verenigingen hebben nochtans veel raakvlakken en 
gemeenschappelijke interesses. In eerste instantie is dit 
uiteraard het maritieme karakter van de twee verenigingen. 
De O.129 Amandine staat als voormalige IJslandvaarder 
zeer dicht bij de v.z.w. Vriendenkring  Noordzee-Aquarium  
Oostende. Trouwens heel wat leden van onze vereniging 
hebben aangemonsterd op de Amandine.
Naar de toekomst toe zal er voor de leden van de v.z.w. 
Vriendenkring  Noordzee-Aquarium  Oostende niet veel 
veranderen. Men blijft zijn lidgeld betalen aan de vereniging 
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maar men is automatisch ook lid van de v.z.w. Zeilschip 
Mercator (en vice versa). Eén van de voordelen is dat op 
vertoon van de lidkaart van de v.z.w. Vriendenkring  Noordzee-
Aquarium  Oostende  je gratis toegang krijgt om Mercator en/
of Amandine te bezoeken. 
De leden van v.z.w. Zeilschip Mercator krijgen door deze 
samenwerking vanaf nu driemaandelijks het tijdschrift van 
de v.z.w. Vriendenkring  Noordzee-Aquarium  Oostende in de 
bus. 
Bovendien, de leuze “Eendracht maakt macht” in gedachten, 
staan we met een 500-tal leden, ook naar de toekomst toe, 
sterker om het maritiem erfgoed in Oostende en daarbuiten 
te vertegenwoordigen.

@ nieuwsbrieven
Vier maal per jaar ontvangt u ons tijdschrift met alle nieuwtjes en 
de aankondiging van nieuwe initiatieven en evenementen. Uiteraard 
kan het gebeuren dat tussen twee edities door er iets nieuws wordt 
gepland en daarom kan het interessant zijn om jullie sneller op de 
hoogte te brengen.
De enigste manier om dit snel en doeltreffend te doen is via een digi-
tale nieuwsbrief die dan in jullie mailbox terecht zal komen.
Indien jullie dit wensen gelieve ons dan gewoon een mailtje te sturen 
naar jo.dielman@oostende.be met als onderwerp “Nieuwsbrief”. We 
voegen jullie dan toe aan  de lijst en zodoende zullen jullie op een 
snelle manier op de hoogte worden gebracht van het ‘laatste nieuws’.
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AperoFish pAlAce
bij Stephanie en Hans

Dagvers
Non-stop keuken

Dagelijks open van 9u. tot 21u. Dinsdag gesloten

Nieuwstraat 5 - Oostende - 0477/442625

Zeevis groot- & Kleinhandel
Van Haudt Patrick - Van de Wynckel Christa

Vismijn 107 - 8400 Oostende

Tel. Vismijn 059/32 19 95 - Fax 059/33 19 95

Openingsuren
Ma - Wo : 8 - 16u
Don : 8 - 13u
Vrij : 8 - 16u
Zat : 8 - 13u
Zon : Sluitingsdag
Op feestd. open tot de middag
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M. ROMMELAERE-DELEU

Voorhavenlaan 51
8400 Oostende

Vuurtorenwijk
Tel. 059/32 03 21

UURWERKEN - JUWELEN - SPORTTROFEEEN

oostendse Vishandel D.V.

Vismijnlaan 109 - 8400 Oostende

Tel. 0473 75 01 21
Fax 059/33 38 58

Openingsuren:
Maandag tot vrijdag:    7u30 - 17u00
Zaterdag en feestdagen:   7u30 - 12u30
Zondag    gesloten
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Belangrijk bericht van de penningmeester

Geachte leden,
Beste vrienden en sympathisanten van het Noordzeeaquarium  Oostende,

Voor u ligt het tweede nummer van ons tijdschrift. Aan deze editie werkten 
weer een aantal gemotiveerde vrijwilligers mee zodat we opnieuw een 
kwalitatief hoogstaande editie kunnen afleveren. Bovendien houden we 
eraan om deze boekjes op een hogere kwaliteit van papier te laten drukken 
zodat we ons tijdschrift kunnen bewaren als een echt ‘collectors item’.

Iedereen kent de uitdrukking “koken kost geld” en dit is voor de uitgave 
van dit tijdschrift niet anders. Enerzijds is er de samenstelling en zijn 
er de drukkosten, maar anderzijds ook de verzendingskosten. Dit wordt 
vooral betaald met het lidgeld van onze, nog altijd, talrijke leden. Juist 
daarom is dit lidgeld zo belangrijk voor ons.

Vindt u op het adresetiket naast uw naam dit tekentje “€” en zit er in het 
tijdschrift een overschrijvingsformulier, dan wil dit zeggen dat wij uw 
lidgeld nog niet hebben ontvangen en dat dit jammer genoeg het laatste 
tijdschrift zal zijn dat u in uw bus zal vinden. We doen dan ook nog een 
warme oproep aan de leden die hun lidgeld nog niet zouden betaald heb-
ben om dit alsnog te doen en zo te blijven behoren tot de grote familie van 
de v.z.w. Vriendenkring Noordzee-Aquarium  Oostende.

Lid worden kan eenvoudig door minstens 09,00 euro over te schrijven op 
rekening BE78 2800 7062 0986 (Bic: GEBA BEBB) van V.N.O.A. v.z.w., 
Visserskaai in Oostende. Wie 12,50 euro en meer betaalt wordt vermeld 
in de erelijst achteraan het tijdschrift.

Tot binnenkort.

De penningmeester
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De “wuloek”.......eerder een raar beest!
Is er één viswinkel waar men geen schaal of doos met “wuloeks” 
aantreft? De laatste decennia zijn het vooral de “bulots” die populair 
zijn. Deze kleine wulken uit Noord-Frankrijk zijn immers malser dan 
de grote taaie exemplaren van de visgronden in de Noordzee en het 
Kanaal. De wulk leeft niet alleen in de ons omringende wateren maar 
ook in IJsland, Groenland, Spitsbergen, Noord-Noorwegen en zelfs 
in Noordoost-Amerika. Mogelijks leeft hij ook op grote diepte in de 
Westelijke Middellandse Zee.
De wulk is een aaseter maar voedt zich ook met wormen, schelp- en 
schaaldieren.

Hij beschikt over een orgaan dat dienst doet als “chemo-sensor”. Via 
het zuurstofrijke water dat door een sifon in zijn lichaam komt detec-
teert hij ook de “reuk” van een mogelijke prooi. Onmiddellijk wordt 
dan koers gezet richting slachtoffer. Rond in het water liggende netten 
met veel dode vissen krioelt het dan ook van de wulken.
Wulken zijn van gescheiden geslacht, er zijn dus mannetjes en vrouwtjes. 
De mannetjes hebben een uitzonderlijk grote penis. Bij een gekookt 

Kunststofmodel uitgevoerd door de Nederlandse kunstenaar Leo Man in ’t Veld 
(verzameling René Vanwalleghem, foto Eddy Eneman)
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exemplaar van 80 mm was de penis 55 mm lang. Deze verhouding 
in acht nemend zou bij de mens een man van 1m80 een penis moeten 
hebben van maar liefst 1m25! Er wordt wel eens beweerd dat die penis 
giftig is. Dat is larie, hij is wel heel taai. Mannelijke wulken vertonen 
doorgaans een duidelijke inbochting aan de bovenkant van de lip.

De voortplanting gebeurt door eieren. Deze zitten verpakt in een soort 
capsule. Deze capsules spoelen regelmatig aan op het strand en worden 
soms “sponsen” genoemd. Met deze dierengroep heeft de wulk echter in 
de verste verte niets te maken. In iedere capsule zitten enkele honderden 
tot duizenden eieren. Deze komen echter niet allemaal uit. De meeste 
zijn zgn.”voedseleieren” en worden reeds in de capsule opgepeuzeld 
door broers en zusters. Slechts enkele exemplaren zullen uiteindelijk 
de capsule verlaten.

Penis in opengewerkte schelp (verzameling René Vanwalleghem, foto Eddy 
Eneman)
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Brasserie

ART DECO
Specialiteit: vis en mosselen, 

alsook vlees en snacks.

Alle dagen open
Keuken non-stop tot 22 u.

Vlaanderenstraat 46 8400 Oostende
T 059 43 77 30



Kantoor GUIDO DaNNeel bvba

Torhoutsesteenweg 88a (Petit Paris), 8400 Oostende
Tel. 059 51 51 76

•

Stockholmstraat 39, 8400 Oostende
Tel. 059 70 46 62

BeleGGeN - KReDIeTeN - VeRZeKeRINGeN

CBFa - nr 42097  -  ON - nr. 0463117986

Vissershuis Cafe-Restaurant
Yvan Devlamynck-Kindt

Palingspecialiteiten
Gerechten met vis en vlees

 Gesloten buiten seizoen :
 dinsdagavond en woensdag
 Jaarlijks verlof : februari

Schoorbakkerstraat 80 (Schoorbakke)
8600 PeRViJze Diksmuide

Tel. 051/55 51 03

Nog enkele exemplaren in stock! 
De kostprijs is 28 €.
Verzending is mogelijk, maar kost 9 € per boek voor België, voor Ne derland is 

het 18 €.

Betaling per overschrijving op rekeningnr. 
IBAN nr. BE78 2800 7062 0986  BIC code 
GEBABEBB 
van de Vriendenkring Noordzee-Aquarium, 
Visserskaai Oostende, 
met duidelijke vermelding: 
“Boek Maritieme wandeling in Oostende”.

Inlichtingen: 
Eddy Eneman 059502095 / 
eddy.eneman@telenet.be / 
Eddy Eneman, St. Jansstraat 58 
8400 Oostende

het 18 €.

Betaling per overschrijving op rekeningnr. 
IBAN nr. BE78 2800 7062 0986  BIC code 
GEBABEBB 
van de Vriendenkring Noordzee-Aquarium, 
Visserskaai Oostende, 
met duidelijke vermelding:
“Boek Maritieme wandeling in Oostende”.

Inlichtingen: 
Eddy Eneman 059502095 / 
eddy.eneman@telenet.be / 
Eddy Eneman, St. Jansstraat 58 
8400 Oostende



De wulk is een zeer variabele slakkensoort: soms zijn volwassen 
wulken maar enige cm groot, andere bereiken soms afmetingen tot 
14 cm. Ze kunnen glad zijn tot zwaar geribd, dun- of dikschalig, 
langgerekt of gedrongen, uniform of gebandeerd van kleur, ....met 
allerlei tussenvormen. In sommige visgronden komen specifieke 
vormen voor die men elders niet aantreft. De wulk beschikt over een 
groot regeneratievermogen: beschadigde schelpen worden hersteld. 
Dikwijls ontstaan er dan heel bizarre schelpen, zgn.monstruositeiten.

Aangepoelde pakket eikapsels (afkomstig van meerdere wijfjes) (verzameling 
René Vanwalleghem, foto Eddy Eneman) 

Zeer jonge wulkjes (verzameling René 
Vanwalleghem, foto Eddy Eneman)
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Houdt men een wulk met de top naar boven, dan is de opening rechts. 
De wulk is immers rechtsgewonden of “draait met de klok mee”. Heel 
zelden vindt men ook een wulk met de opening links, een zgn. links-
gewonden wulk. De frequentie van voorkomen wordt geschat van één 
op enkele duizenden tot op heel veel tienduizenden. Het hoeft niet 
gezegd te worden dat zulke afwijkende exemplaren door verzamelaars 
bijzonder gegeerd zijn.

Vanwalleghem René

Een zeer zeldzaam linksgewonden wulk en een normaal exemplaar 
(verzameling René Vanwalleghem, foto Eddy Eneman)
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VISAREND   Pandion haliaetus   

Naar de Kaap van de Toorn,
Ullapool en de gaspeldoorn,
de heerschappij der schapen,
en de visarenden
rondcirkelend boven Ben Nevis,
de Schotten met hun kilt
en het mes dat ze dragen
ook als ze niet op herten jagen
langs de Don en de Dee
dicht bij Aberdeen,
heimwee naar de Grampians,
Perth en Pitlochry!

Johan Corveleijn
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RIKOCHIP
artikelen voor de 

horeca

Tel. 059/325.111
Fax 059/332.426

b.v.b.a. Verzekeringen

F. Finaut
ALLE VERZEKERINGEN

ALLE MAATSCHAPPIJEN

Elisabethlaan 393
8400 Oostende

Tel.: 059/80 26 79
Fax: 059/80 00 81

Alles voor Dier en Tuin
Kolen - Brandhout - Propaan - Butaan - Mercerie

De Wever - Vanlommel
Fritz Vinckelaan 165, 8450 Bredene

059/32 17 28 • 0476/22 62 96 • Fax: 059/250 289

DePOT industriële gassen
Aardgasverdeler

WWW.WEVER.BE
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Mercator Marina, uw meerplaats in Oostende, de Stad aan Zee
Sir Winston Churchillkaai 1

 8400  Oostende
Tel : 059/70 57 62

 www.mercatormarina.be
 info@mercatormarina.be
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Uraniumhexafluoride

Maritieme weetjes Jan Jacobsen
 

Deze fotoreportage opgemaakt aan boord van de staatssleepboot 
“Zeetijger” is nu heden na 29 jaar voor de eerste maal geplubliceerd. 
De aanvaring deed zich voor op zaterdag 25 augustus 1984.

De schepen

Mont Louis

Cargoschip, 
gebouwd in 1972 in Finland 
tonnage 4210 brutoton
lengte 135 meter
breedte 19,4 meter
diepgang 9,90 meter
vaart onder Franse vlag voor de “Compagnie General Maritime 
(CGM)

Olau Britannia

Ro-Ro & passenger Ferry
Gebouwd in 1981 in Bremerhaven
tonnage 1564 brutoton
lengte 153,4 meter
breedte 24,24 meter
diepgang 5,8 meter
vaart onder West-Duitse vlag (DBR)
capaciteit 2048 passagiers en 530 auto’s

De Mont Louis is op weg van Duinkerke naar Riga (Latvia, USSR).  
De Franse loods was ontscheept op de Westpost a/b van de Belgische 
loodsboot.
De Alau Britannia was op weg van Vlissingen naar Sheerness, 
het zicht (1 à 2 zeemijl) was beperkt door de mist.
De schepen kwamen in aanvaring benoorden de Akkaertbank 
omstreeks 14u15. Er waren geen slachtoffers. 
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De Olau Britannia boorde zich een zestal meter in de stuurboordzijde 
ter hoogte van het machinekamerschot. 
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Veel bekijks van de passagiers vanaf het bovenbrugdek. 
De Mont Louis, tezamen  met de Olau Britannia werd geduwd en 
gesleept naar een mindere diepte van de plaats van de aanvaring. 
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Omstreeks 19u kwam de Olau Britannia los van de Mont Louis.
Een tiental minuten na het loskomen kapseisde de Mont Louis en 
zonk in de positie 51°21.567'N    2°55.787'E.

Het schip ligt op zijn SB zijde in 14 meter diep water. Bij laag tij 
steekt de SB zijde ongeveer 3 meter boven water.  Op foto 5 ziet men 
de stevenbolder van de Zeetijger. De Mont Louis had een gevaarlijke 
lading van 30 vaten radioactief  uraniumhexafluoride van verschil-
lende concentratie aan boord.

In september 1986 was het wrak opgeruimd.

Bron: Foto’s werden genomen aan boord van de Zeetijger.
Medewerking: plaatsbepaling door W. Jacobsen (loods), op dat  
ogenblik aan boord ter plaatse met loodsboot. 
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Met het vissersschip CRANGON 
op garnalenvangst

vzw PUB 
Frankrijklaan 50 | 8450 Bredene

Tel. 0475/80 63 03
e-mail: willy@versluys.net
website: www.crangon.be

PURUS Garnalen
gepelde (machinaal) en ongepelde 

zonder bewaarmiddelen!

Vismijnlaan 105 | 8400 Oostende
e-mail: willy@versluys.net

tel. 0475 80 63 03

PURUS Garnaalkroketten 
mosselkroketten

hangcultuurmosselen Belgica en Shetland

BREVISCO bvba
Schaal- en schelpdieren

Cafe PeLiKAAN
Bij Noëlla en Charlie

zandvoordestraat 60, 8400 Oostende - Tel. 059 50 15 64

Uit sympathie
Hilda SEYS

Meetje van Mariakerke Oostende
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CAROLA MEMORIAL, ART FOR CANCER CURE 

De betekenis hiervan is dat wij ter nagedachtenis aan onze 
dochter Carola, die is overleden aan kanker, onze kunst verkopen 
en de opbrengst doneren aan kankeronderzoek.

Wij zijn John en Han van Nimwegen en wij organiseren 
tentoonstellingen van onze schilderijen en stellen ons atelier 
open met als doel de schilderijen te verkopen, waarna de 
opbrengst naar kankeronderzoek gaat. Ook in Oostende 
hebben wij voor dit doel geëxposeerd o.a. in de Boeie en in de 
bovenzaal van het Noordzeeaquarium.

Tot nu toe was dit heel kleinschalig, maar daar gaan we 
verandering in brengen! 

De hele maand november 2015 hebben we met negen 
kunstenaars, schilders / tekenaar / beeldhouwer /keramisten 
en sierradenontwerpster voor dit goede doel een grote 
tentoonstelling in 
Expozaal Zamen, Zamenhofstraat 150, AMSTERDAM. 

Alle deelnemende kunstenaars doneren hun werken voor dit 
goede doel!

14



Zo´n tentoonstelling moet natuurlijk wel betaald worden en 
daarom vragen wij eenieder  om een bedrag te storten, hoe klein 
dan ook, om ons te helpen deze tentoonstelling te realiseren. 
ING bank IBAN nummer BE02380009784240 BIC nummer 
BBRUBEBB t.n.v. J.H. van Nimwegen. 
Ook u of uw naasten kunnen kanker krijgen, dus u helpt ook 
uzelf of uw naasten  hiermee!

Aanmeldingen zijn meer dan welkom op hanenjohn@hotmail.be 

Help ons en zeg dit voort!

https://www.facebook.com/kunstvoorkankerbestrijding?fref=ts   
https://actie.avlfoundation.nl/Carola-memorial 
http://www.worldofcrowdfunding.com/carola-memorial-art-cancer-cure 

John en Hanne van Nimwegen 

Onze schilderijen zijn te bekijken op 
www.schilderijenhanvannimwegen.blogspot.com en 
www.schilderijenjohnvannimwegen.blogspot.com 
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In mei leggen alle vogeltjes een ei.

Het is misschien niet de juiste titel voor dit artikel, maar het gaat toch 
over eieren.

Vanaf  april mogen we misschien de eerste zeekatten in onze kustwateren 
verwachten. Deze tienarmige inktvissen komen naar hier om zich 
voort te planten. Bij de ontmoeting van beide geslachten ontstaat er 
een romantisch liefdesspel. 
Het mannetje zal met zijn voortplantingsarm (hectocotylus) een  
spermapakketje in de mantelholte van het vrouwtje brengen. 

Het koppel blijft na de paring samen, terwijl het vrouwtje de eieren 
afzet  aan  een vast voorwerp. De 200 tot 300  eieren worden bij de 
afzetting voorzien van een laagje zwarte kleurstof.
Veel van de wijfjes sterven na een zekere tijd na de eiafzetting, slechts 
enkele kunnen het jaar daarop opnieuw zich voortplanten.
Afhankelijk van de temperatuur van het water komen de 10 -15 mm 
grote jongen na ongeveer 60 tot 80 dagen uit het ei. Met hun achterlijf 
doorboren ze het eivlies en kunnen zo het eikapsel verlaten. Eerst 
leven ze nog een zeer korte tijd op hun nog resterende eierdooier. 
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Eenmaal deze is opgebruikt moeten ze zelfstandig op jacht naar hun 
prooien, zoals kleine kreeftachtigen, o.a. levende aasgarnalen kunnen 
als voedseldieren worden aangeboden. Later overschakelen naar 
kleine garnalen of steurgarnalen. Indien er geen levende garnalen 
te verkrijgen zijn moet men zijn toevlucht nemen tot diepgevroren 
exemplaren, maar het zal waarschijnlijk een tijdje duren vooraleer ze 
het accepteren. Maar ook kleine visjes of stukjes vis kunnen soms als 
voer worden gebruikt.

Eieren van de zeekat

Baby zeekatjes
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 Meestal liggen ze goed gecamoufleerd half ingegraven in de bodem 
wachtend tot de prooi dicht is genaderd om dan snel tot aanval over 
te gaan. 

Zeer goed gecamoufleerde zeekat, rode stippen omringen het exemplaar.
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Zonder zelfs zich te verplaatsen, maar door 2 uitstrekbare vangarmen 
vliegensvlug naar de prooi weg te schieten. Snel worden deze 
teruggetrokken naar de papagaaivormige snavel waar de prooi een 
dodelijke beet krijgt. 
Soms gebeurt het ook dat ze zich wel actief verplaatsen om een prooi 
aan te vallen. Zoals bij het aanvallen van een krabbetje, zal de inktvis 
deze vanachter benaderen met de 10 armen open gespreid en bijten in 
het achterlijf.
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Voelt de zeekat zichzelf bedreigd  dan spuit hij door een trechter water 
uit de mantelholte waardoor hij in kracht achteruit schiet. Daarbij 
kan het dier een wolk inkt uitspuwen, zodat hij onzichtbaar wordt en 
op de vlucht kan slaan. Dat gebeurde dikwijls in ’t aquarium. Soms 
opgeschrikt door een soortgenoot, een aquariumbezoeker die een 
onverwachte beweging maakte  of die tikte op de ruit. Wat we in het 
verleden wel hadden opgemerkt, een bericht “niet kloppen op de ruiten 
a.u.b.” gaf voor veel bezoekers meer aanleiding om het toch te doen.
Deze bruinzwarte inkt is gekend als sepiakleur, het is geliefd bij 
sommige kunstenaars en fotografen.  Maar ook in gerechten wordt 
deze inkt soms gebruikt. De zeekat is een inktvis, dus verwant aan 
de pijlinktvis en de octopus. Maar inktvissen zijn geen vissen, wel 
weekdieren en alzo familie van de schelpen en de slakken.
Onze zeekat beschikt over een inwendige schelp of rugschild, die 
zeeschuim wordt genoemd. Het kalkachtig rugschild wordt dikwijls 
aan de kooivogels gegeven. Het wordt ook vermalen tot schuurpoeder.

Vermits deze eieren dikwijls in de vangst van onze kustvissers zijn aan te 
treffen, zouden enkele van deze trosjes al volstaan om een mooie kweek 
van zeekatjes op te zetten. Maar een kweek vergt wel een degelijke 
opvolging. Maar men heeft er wel veel plezier aan, maar soms ook 
ergernis als de zeekatjes inkt hebben gespuwd en dat daardoor het 
aquariumwater ondoorzichtbaar is.
Misschien kan de kweek zo succesvol zijn dat we gekweekte inktvis 
kunnen eten, maar geef me toch maar deze uit de natuur.

Eddy Eneman (foto's copyright Eddy Eneman)
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IMMO VYVA
Verkoop
Verhuur

Nieuwbouw appartementen
Villa’s

Alfons Pieterslaan 47
8400 Oostende

Tel.: 059/70 37 64
www.vyva/be
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Voor hen die nog vrede willen

Reik mij je hand
laat ons samen gaan
van land tot land
en laat ons smeden
een nieuwe broederband.

Laat ons luisteren
naar elk woord van vrede
van mensen die dit wel wensen
maar helaas geen vrede kennen.

Laat ons naar vrede trachten
met vereende krachten
zodat uiteindelijk ieder kind
de vrede mag verwachten.

Jozef Vandromme
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drukkerijen imprimeurs

drukkerijen imprimeurs
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1ste Bataljon, 58ste Linieregiment
18 daagse veldtocht
10 mei tot 28 mei 1940

Het begint onverwachts maar waar eindigt het …

Toen ik laatst van het boek ”Oorlog en Terpentijn” genoot werd ik 
onmiddellijk herinnerd aan het dagboek van mijn vader over zijn 13 dagen 
oorlog. Niet alleen in 14-18 maar ook in 40-44 wist men blijkbaar nog niet 
duidelijk waar men de jongens moest heen zenden om ze in te zetten in de 
Verwarring van de Oorlog.
Gezien we dit jaar nog steeds in de herinneringen zitten van de loopgraven 
van de Grote Oorlog vond ik het opportuun om dit dagboek ook eens te 
publiceren.  Het is een relaas van slechts dertien dagen, langer heeft zijn 
oorlog niet geduurd, althans niet op papier. Niet dat hij gesneuveld is maar 
na die dertien dagen was voor hem blijkbaar de oorlog over bij gebrek 
organisatie in het  inferno van Duinkerken. Hij was toen negentien.
Na zijn dood in 1980 gaf mijn moeder mij zijn handgeschreven dagboek. 
Verder heeft mijn vader  nooit met een  woord gerept over zijn oorlog. Het 
enige dat wij als weerkerende getuigenis van die periode thuis zagen was 
ieder jaar met Kerst een kaartje aan mijn vader van een “vriend vanuit de 
oorlog”. Verder niks … behalve zijn dagboek van 13 dagen oorlog,
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Dagboek van 13 dagen oorlog

Eerste dag, Vrijdag 10 Mei 1940,

Vrijdagmorgen 2 uur. Wij liggen 
allen rustig te slapen in de Kazerne 
van de Luchtbal  (te Antwerpen). 
Plotseling wordt er alarm geblazen. 
Alles wordt in verdediging gebracht. 
Wij stellen de mitrailleuse in batterij 
voor de Kazerne en verwenschen 

alles en iedereen omdat men ons zoo vroeg opgetrommeld heeft, want we zijn 
ervan overtuigd dat het hier een oefening geldt.
Bij zonsopgang verschijnen de eerste vliegtuigen boven de Kazerne. Met 
20 tot 30 tegelijk overvliegen ze ons. Geruchten doen de ronde dat Duitsche 
vliegtuigen in den nacht Londen gebombardeerd hebben en dit in massa. 
Dit lijkt ons geloofwaardig want ieder half uur komt er een vloot over en 
alhoewel de DTCA en onze mitrailleusen erop vuren leggen zij niet de 
minste vijandigheid aan den dag. Wij zijn dus overtuigd onze neutraliteit 
te handhaven en dit zoowel door op de Engelsche en Fransche als op de 
Duitsche toestellen te vuren.
Tegen 10 uur ’s morgens houdt het gezoem boven onze hoofden op.  
Fantastische geruchten doen in de Kazerne de ronde. Algemene mobilisatie ! 
Het is oorlog ! Wij houden het echter voor kwakkels.
Even daarna komt het volk naar de Kazerne toegestroomd. Dit schokt ons diep 
in onze overtuiging. Twijfel komt bij ons op, dat kunnen geen valse geruchten 
meer zijn. Rond 2 uur in de namiddag verschijnen weer vliegtuigen. Eén 
ervan vliegt zeer laag en begint plots te mitrailleeren. Een ander, waarop we 
met de verrekijker duidelijk het hakenkruis onderscheiden, begint de dokken 
die voor ons liggen te bombarderen. 
Alle twijfel is nu uitgesloten, ’t is OORLOG !!!

Wij voelen geen angst maar een diepe ontgoocheling maakt zich van ons 
meester.
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Tweede dag, Zaterdag 11 Mei 1940,

In het holste van den nacht, zonder enig licht uit schrik voor de vliegers, 
vertrekt onze Compagnie naar de achterste lijnen. Door een toeval verlies ik 
met nog 5 kameraden de Compagnie uit het zicht, zoodat wij met den trein 
met materiaal moeten achter komen. Om 5 uur is alles geladen. Nauwelijks 
ingestegen wordt onzen trein gemitrailleerd door een vijandelijk vliegtuig. 
Het is reeds dag als wij vertrekken. Het beloofd een gevaarlijken dag te 
worden. Inderdaad, herhaalde malen wordt het alarm gegeven en verschijnen 
vliegtuigen in de verte. Zoo stoppen wij acht of negen maal en komen eerst 
tegen 3 uur in de namiddag te Gent Rabot aan. Daar wordt alles afgeladen 
en om 5 uur vertrekken wij naar ons nieuw kantonnement te Lovendeghem. 
Aldaar komen wij tegen den avond aan. Wij liggen met 130 man in een 
schuur. Na ons wat verfrischt te hebben leggen wij ons ter ruste, voor het 
eerst in 48 uur.

Derde dag, Zondag 12 Mei 1940,

Tijdens de nacht komen vliegers over en ’s anderendaags is ons kantonnement 
ontdekt en maken wij aanstalten om opnieuw te vertrekken. Dit geschiedt 
in de namiddag. Wij marcheeren in lange smalle kolonnen en worden 
meermaals gealerteerd tegen vliegers. Tegen 5 uur komen we te Landegem 
waar wij wederom den trein opgaan met onbekende bestemming. Na een 
oponthoud van een half uur in Gent St. Pieters zetten wij onze zwerftocht 
voort en bereiken Laeken en kort daarna Schaerbeek waar we uitstijgen en 
den nacht moeten doorbrengen onder een viaduct.

Vierde dag, Maandag 13 Mei 1940,

Den morgen wordt in beslag genomen door ’t kuisen van de wapens, alles 
in orde zetten en de keuken inrichten want ’t is vier dagen geleden dat wij 
nog warm eten hadden. Tegen den avond worden wij ingekwartierd in een 
vacantieoord – een kasteel – van de Crédit Anversois, kasteel dat gelegen is 
in het park naast de viaduct. Wij richten ons zoo goed mogelijk in en ik breng 
er voor het eerst sinds vele dagen een rustige nacht door. Behalve de vliegers 
komt ons hier een nieuwe plaag verontrusten: de parachutisten die zich in het 
park verschuilen en waar onze patrouilles ’s nachts jacht op maken. ’s Nachts 
wordt er in onze omgeving dan ook flink geschoten. Velen worden er door 
wakker gemaakt maar ik slaap te vast om iets te hooren.
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Vijfde dag, Dinsdag 14 Mei 1940,

Wij richten ons kantonnement zoo goed mogelijk in. Behalve dat wij heel den 
dag door gealerteerd worden tegen vliegers doen zich geen noemenswaardige 
feiten voor.
’s Namiddags worden sjerpen, handschoenen en handdoeken uitgedeeld. 
Tegen den avond is er weer spraak van vertrekken. De vliegers schijnen ons 
ontdekt te hebben. Zij hebben ons althans heel den dag door geen rust gelaten. 
Alles wordt dus ingepakt en wij leggen ons gekleed te slapen want als wij ’s 
nachts vertrekken moet alles duister blijven. Wij brengen echter den nacht 
door zonder verontrust te worden.

Zesde dag, Woensdag 15 Mei 1940,

De morgen gaat regelmatig voorbij. De mitrailleusen worden gekuischt en 
nagezien. Na het middageten moet onze sectie de stukken in batterij zetten 
tegen de vliegtuigen. Vijandelijke vliegers vertoonen zich in de verte, buiten 
het bereik van ons vuur maar niet van de Engelsche DTCA die er lustig op 
los schiet.
Tegen den avond moeten wij de wacht optrekken aan den steenweg. Maar wij 
brengen er de nacht niet door. Tegen half elf komt plots het bevel: vertrekken. 
Eén uur later zijn we op marsch. Onze adjudant peletonoverste verzekert 
ons dat wij dien nacht slechts 15 km te loopen hebben en dat wij naar Gent 
zullen gaan in drie etappen waarvan de eerste dus 15 km. Dit is slechts een 
wandeling! Zoo schijnt het ons althans maar in feite wordt het een eindelooze 
tocht van meer dan 5 uur, in den pikdonkeren nacht, op slechte bonkige 
kasseien terwijl de kolonne voortdurend doorsneden wordt door Engelsche 
gemotoriseerde convooien  die in eindelooze rijen voorbijtrekken.
Velen blijven achter langs de weg. Heele compagnies worden uiteengetrokken. 
Ons peleton houdt stand en tegen 5 uur in den morgen komen wij nog volledig 
te Molhem aan, een dorpje tegen Assche, waar wij gelegerd worden in een 
schuur en waar wij dra in een diepen en onrustige sluimer vallen.

Zevende dag, Donderdag 19 Mei 1940,

Tegen het middaguur worden wij wakker, verfrischen ons zoo goed mogelijk 
en zorgen voor den innerlijken mensch. In het dorp doen wij eenigen 
mondvoorraad op voor de volgende dagen.

2625



Als wij terug in het kantonnement komen zijn er nieuwe orders: wij 
marscheeren niet naar Gent maar zullen per trein vertrekken in de richting 
van Frankrijk. Tegen 4 uur verlaten wij Molhem en marscheeren naar Assche 
waar wij ’s avonds op den trein stappen, ons dadelijk installeeren en uitslapen 
terwijl het materiaal wordt opgeladen.

Achtste dag, Vrijdag 20 Mei 1940,

Tegen het krieken van den dag word ik wakker en voel dat den trein aan ’t 
bollen is. Ik dommel opnieuw in en als ik wakker word is het omdat den 
trein met een ruk stilhoudt: wij zijn in Dendermonde. Dadelijk beginnen 
we ons een beetje op te knappen, dit is, een weinig eten. Wij hebben onze 
voorzorgen genomen en elk ongeveer drie brooden meegenomen omdat 
men ons verzekerd had dat we drie dagen zouden moeten treinen. Tegen 
het middaguur komen wij te Gent aan waar wij zoowat een uur oponthoud 
hebben. Vandaar gaat de tocht verder over Landeghem, Aelter, Maria Aelter, 
St.Michiels, zoo naar Brugge.  In Brugge hebben we een oponthoud van een 
paar uren. Vandaar gaat de tocht verder naar Torhout waar wij aankomen rond 
half zeven. Dien avond vertrekken wij niet meer.
Er doet zich niets meldenswaardig voor behalve dan enkele luchtalarmen. 
Om tien uur leggen wij ons ter ruste. 
Als ik ’s nachts even wakker schiet heeft de trein zich in beweging  gezet : 
het gerommel van de wielen doet mij terstond terug inslapen.

                                                                                        Wordt vervolgd

©Kapt. Patrick Vermandel, 4 januari 2015

zandvoordestraat 60, 8400 Oostende - Tel. 059 50 15 64

DE VOORHAVEN
(Vuurtorenwijk)

SCHRIJNWERKERIJ
NOORD EDESTRAAT 12 - 8400 OOSTENDE 
Tel.: 059/32 42 26

WINKEL + TOONZAAL
VOORHAVENLAAN 60 - 8400 OOSTENDE 
Tel.: 059/32 58 42Nr 1 in plafonds 

kwaliteit 
prijs

Printen - plotten - kopiëren - digitaliseren - plastificeren

RePRODUX   B.V.B.A.
Heilig Hartlaan 13 - 8400 Oostende
Tel: 059/70 16 12 - Fax: 059/80 66 57

e-mail: reprodux@telenet.be

Bredene - De Haan 
Blankenberge

Brugsesteenweg 38
8400 Oostende 

Tel.: 059/32 07 89

CAPPELLE
Garage-Carrosserie
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zeeViSSeRS - ViSBeWeRKeRS - HAVeNARBeiDeRS - 
CHAUFFeURS - zeeLieDeN eN BiNNeNSCHiPPeRS

VOOR AL UW PROBLeMeN

met betrekking tot kinderbijslag, pensioen, belasting, loon en 
arbeidsvoorwaarden, zeevissersfonds, waarborg en sociaal fonds visserij

WeNDT U TOT De BeLGiSCHe 
TRANSPORTARBeiDeRS- eN 

zeeMANSBOND

Belgische Transport & zeemansbond
 Nationale secretaris zeevisserij

VeRMOTe ReNAUD - Gewestelijk secretaris
GSM 0476 23 24 08

J. Peurquaetstraat 27 B-8400 Oostende. Tel.: 059/55 60 85 Fax: 059/70 51 33
Heiststraat 3 B-8380 zeebrugge. Tel.: 050/54 47 15 Fax: 050/54 42 53
e-mail: btb.oostende@btb-abvv.be  -  btb.zeebrugge@btb-abvv.be
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SDVO vzw
Wandelaarkaai 4
B-8400 Oostende

Tel. +32 59 50 95 26
Fax + 32 59 50 96 64

info@sdvo.be

Openingsuren:

Van maandag t/m donderdag
van 8.30u tot 12.15u en 13u tot 17u

Op vrijdag van 8.30u tot 12.30u

Voor een duurzame en
rendabele visserij
met oog voor

sociaal-maatschappelijke en
ecologische aspecten



Aquatieme 2015
OPROEP VOOR ONZE LEDEN-KUNSTENAARS

Tijdens het zomerseizoen 2015 organiseren we zoals vorige 
jaren de tentoonstelling AQUATIEME in de bovenzaal van het 
Noordzeeaquarium op de Visserskaai te Oostende.

De voorwaarden voor deelname zijn: 
Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk iedere dag van 14 tot 17 u.
De kunstenaars of hun vervangers moeten aanwezig zijn tijdens de 
ope ningsuren en instaan voor de ontvangst van de bezoekers. De 
kunstenaars mogen ook openen vanaf 10 u.
De kunstenaars krijgen in overleg een periode toegewezen van één 
week die aanvangt op de maandagmorgen en eindigt op de zondag om 
17 u. De kunstenaars stellen hun werken tentoon op eigen risico en 
we vragen dat de kunstwerken maritieme onderwerpen behandelen.
Wie niet beschikt over vervoer voor zijn werken kan beroep doen op 
bestuurslid Jean Jacobsen.
Er zijn 9 weken voorzien:
1. van 29 juni tot 5 juli       
2. van 6 juli tot 12 juli                                   
3. van 13 juli tot 19 juli                                 
4. van 20 juli tot 26 juli                                 
5. van 27 juli tot 2 augustus 
6. van 3 augustus tot 9 augustus 
7. van 10 augustus tot 16 augustus 
8. van 17 augustus tot 23 augustus                     
9. van 24 augustus tot 30 augustus

Wie wenst deel te nemen spreekt af met onze secretaris Eddy Eneman 
St. Jansstraat, 58 te 8400 Oostende tel. 059 502095  
email: eddy.eneman@telenet.be
Eventueel ook met bestuurslid Jean Jacobsen en echtgenote Jacqueline 
Vanthuyne, Stockholmstraat, 39/4 te 8400 Oostende tel. 059 70 83 37
Iedere kunstenaar spreekt af met bestuurslid Jan Jacobsen voor de 
praktische organisatie en voor de sleutel van het lokaal.
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Barbaix - Storme
Bienfet Ronald
Blontrock Viviane
Callewaert-Seys Hilda
Coelus Robert
Corveleijn Johan
De Soete Dany
Delbol Raymonda
Derdeyn Fernandus
Derycke Daniël
Desopper Christiane
Dierckens Bernard
Dufait Roland
Dumolin M-R
Focke Yvette
Ghevaert Christianne.
Gistelinck Christa
Herman Gilbert
Jacobsen Jean
Jooris Roger
Lason Maurice
Lebrun Chantal
Leerman Victor
Lodewyckx Herman
Meire Martine
Moerman Johan
Moyaert Luc-Belpaeme Christaene
Mynn Joan
Osaer Jacques
Remaut Jeannette
Severijns Natalis
Sleuyter-Smessaert
Smeyers Victor
Tetaert Raymond

Van Den Heuvel Herman
Van Duyvenboden - Stubbe
Van Iseghem Guy
Van Loocke-Tratsaert R.
Vandromme Jozef
Vanhoeck Pierre
Vanhove Maarten
Vanwalleghem René-Vandewalle
Verdruye  Oscar
Willaert Jean-Pierre

Lijst steunende leden 2015

Deze lijst vermeldt de leden die 
12,50 euro en meer als lidgeld 
betaalden. Hun belangrijke steun 
verruimt de werking van de ver-
eniging. Een zeer hartelijke dank.
De lijst werd voorlopig afgesloten 
op 16 maart 2015.
Er kunnen er nog bijkomen.
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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende



Hendrik Baelskaai 15, 8400 Oostende 
T  +32 (0) 59/32 00 57 • E service@compas.be

Willy Verdonck
ex uitbater

Le Grillon

UIT SYMPATHIE
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PROFUMO DI MARE
 

26 Oostendse kunstenaars stellen hun werken tentoon 

van zondag 15 maart tot zondag 26 april 2015

in de Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk Oostende.

Gratis te bezoeken

Open op donderdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur, 
zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de paasvakantie is de tentoonstelling ook op maandag, 
dinsdag en woensdag open van 14.00 tot 17.00 uur.

ORGANISATIE: Dienst Cultuur Oostende

website: http://www.oostende.be/cultuur

Proficiat aan de gekozen Oostendse kunstenaars, maar bij een aantal 
kunstwerken heb ik de typische geur van de zee gemist.
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WIE VAART ER MEE 
MET DE NELE ?

ˇDe Nele vaart ook voor onze Vrienden van het 
Noordzee Aquarium van Oostende. 

• • •
Dagvaart van 10u00 tot 17u30 

Prijs voor leden VNAO is € 25,00 p/p. (min. 20 pers.) 

Middagmaal mogelijk, met belegde broodjes of warm (af te spreken)
Consumpties aan € 1,50

• • •
Namiddagvaart van 13u30 tot 17u30

Prijs voor leden VNAO is € 15,00 p/p. (min. 20 pers.) 

Maximum 25 passagiers

Voor meer info zie www.denele.be of neem contact met 
André Nolf  (0477 77 30 07)



Zoekt u ook voor uw verzekeringen:

✔	Een vertrouwenspersoon die aan huis komt?

✔ De tijd neemt voor een persoonlijk en professioneel advies?

✔ Een snelle dienstverlening wanneer u

 	informatie wenst?

 	dringende hulp nodig hebt?

 	met een schadegeval geconfronteerd wordt?

✔ Interessante voorwaarden voor

 	uw autoverzekering

 	uw woningverzekering

 	uw levensverzekeringen en pensioensparen!

 	uw hypothecaire lening

		het financieren van uw projecten

		zelfstandigen: ProjEct oP maat !



 

Verant. uitg. Vriendenkring Noordzee Aquarium  Oostende (v.z.w.) Visserskaai 8400 Oostende

ONS GAZETJE
• Op de jaarvergadering 8 maart 2015 waren 9 bestuursleden aanwezig, 

spijtig genoeg waren er 8 verontschuldigd.
 
• Uw artikel voor het volgend tijdschrift kan gezonden worden voor 
 12 juni 2015 aan eddy.eneman@telenet.be of Eddy Eneman, 
 St. Jansstraat 58, Oostende.

We danken hierbij van harte en oprecht alle reders,
schippers, bemanningen en particulieren voor hun

onbaatzuchtige inzet voor het noordzee-aquarium

Aanvoer visvoer en levende vis 28-12-2014 tot 09-03-2015.

7/1 O.62  visvoer
25/2 O.29  4 kabeljauwen, 4 schollen, 3 scharren,       
                               1 pitvis, 4 zeedonderpadden, 1 vijfdradige 
                               meun, 1 fluwelen zwemkrab en eikapsels
                               van de wulk

Op 19/01/2015 werd een kathaai geboren.

Pitvis, mannetje in paaitooi, foto Eddy Eneman


