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Hippo las voor u

Mijn jongste van 3 was zeer geïn-
teresseerd toen ik voorstelde om 
er uit voor te lezen. Eerst vond ik 

sommige foto’s moeilijk omdat je zeer goed 
moest zoeken waar het zeediertje zat. Hijzelf 
zag er eerder een uitdaging in en was iedere 
keer blij toen hij het bewuste diertje ont-
dekte. Ook de woordspelingen zoals Zoezie 
zeester, Sjaakje zeedraakje, ... vond hij best 
grappig. 
Mijn dochter van twaalf keek gefasci-
neerd naar de foto’s zodat ik haar vroeg het 
boekje te lezen en haar commentaar te ge-
ven. Dit was het resultaat: “Is een grappig 
maar interessant boek. Het heeft een leuke 
woordspeling en de foto’s passen altijd bij 
het uitlegje. De informatie over het diertje 
is tof om te lezen en tevens leerrijk. 

Op het einde van de tekst staan altijd grap-
jes, raadseltjes of weetjes. Een tof boek 
voor spreekbeurten ...
Misschien één minpuntje: dit leerzaam lees-
boekje is niet echt meer geschikt voor kinde-
ren onder de 10 jaar. Al heb ik er toch iets 
uit geleerd ...”.

Om te besluiten vond onze jury van drie 
(mijn twee kinderen en ik) het een leerrijk 
en leuk ogend boekje om uit voor te lezen 
of om zelf te lezen voor kinderen van 3 tot 
10 jaar. We wachten met ongeduld op een 
derde boekje over de diertjes in de Noord-
zee. (Het tweede boekje in deze reeks gaat 
over pinguïns). 

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE

Lenny de Blenny en 
andere zeedieren
Op de achterflap van het boekje beweert men dat het een leer-
zaam leesboekje voor kinderen vanaf 6 jaar is, maar de combina-
tie van tekst en foto biedt meer mogelijkheden.

Lenny de Blenny en andere zee-
dieren

Foto’s: Dos Winkel
Tekst: Patty Scholten

Uitgevers: Orthomed nv, N&L Publishing
ISBN: 978 9085410270

Het nieuwe boek is 140 pagina’s 
dik en is voorzien van kleur- en 
zwartwittekeningen, oude pren-

ten, kaarten, Noordzeefoto’s en ander 
beeldmateriaal.

informatief, verrassend  
en prachtig

De sleutelwoorden voor dit boek zijn: in-
formatief, verrassend en prachtig. Deze 
uitgave biedt een actueel en uitgebreid 
overzicht van de in de zuidelijke Noord-
zee levende dolfijnen en walvissen. Als je 

het boek leest, wordt je verrast door het 
grote aantal soorten dat in de Noordzee 
voorkomt. Ook de hoeveelheid kennis en 
leuke wetenswaardigheden zullen je zeker 
en vast aanspreken. 
Het boek bevat afbeeldingen en foto’s 
van dolfijnen, die niet eerder gepubliceerd 
werden. 
Vooral het heden wordt behandeld, maar 
ook het verleden én de toekomst komen 
aan bod. 

TEKST: IVO MADDER

Walvissen en dolfijnen 
in de Noordzee
Het boek ‘Walvissen en dolfijnen in de Noordzee’, een publicatie 
van Natuurpunt in samenwerking met Stichting de Noordzee, 
is een eigentijdse opvolger van de publicatie van Stichting De 
Noordzee uit 1992, ‘Bruinvissen, dolfijnen en walvissen van de 
Noordzee’.

Prijs: € 24,90
Uitgeverij: Fontaine Uitgevers
ISBN i 10: 90 5956 1570

Walvissen en dolfijnen in de 
Noordzee

Worden dolfijnen verliefd?

Is een dolfijn slimmer dan een vis? Drin-
ken dolfijnen water? Hoeveel soorten 
zijn er? Hoe oud worden ze? Waarom 

springen ze uit het water? Zitten er dol-
fijnen in de Noordzee? Waarom lacht 
een dolfijn altijd? Kunnen dolfijnen zee-
ziek worden? Slapen dolfijnen? Kunnen 
dolfijnen zieke mensen genezen? Hoe 
komt een dolfijn in het dolfinarium te-
recht? Kun je zomaar met dolfijnen gaan 
zwemmen? Hoe leren ze kunstjes? Hoe 
kun je trainer worden? Zijn er dolfijnen-
dokters? Hoeveel kost een dolfijn? 

antwoorden
Het antwoord op deze en nog veel meer 
vragen over dolfijnen vind je in het kin-
derboek ‘Worden dolfijnen verliefd?’. 

Elke vraag wordt op een begrijpelijke 
manier beantwoord. Clavis, de uitgeverij, 
werkte hiervoor nauw samen met verschil-
lende dolfijnenspecialisten in Nederland en 
Vlaanderen én met de populaire jeugdau-
teur en dolfijnenkenner Patrick Lagrou. 

foto’s
In het boek staan veel mooie kleurenfoto’s 
van dolfijnen! Dit boek biedt ook interes-
sante informatie over de Noordzee en je 
vindt er quotes uit de Dolfijnenkindboeken 
van Patrick Lagrou. Dit boek wordt ver-
deeld - exclusief - via de Standaard Boek-
handel. 

TEKST: BART SLABBINCK

FOTO: OCHEN KRASIVYE

Het antwoord op 101 vragen van kinderen over dolfijnen!

Prijs: € 14,95 
Uitgeverij: www.clavisbooks.nl
ISBN: 978 90 448 0831 5
Auteur: Patrick Lagrou
Illustrator: Caroline Heens
Formaat: 48 pagina’s 210 x 290 mm

Worden dolfijnen verliefd?
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Maar niet iedereen kende het leven 
onder water zoals de vissers dat 
kenden. Daarom werd er reeds in 

de 19e eeuw (1894) een aquarium in Oost-
ende opgericht waardoor de leken ook de 
het leven onder de Noordzeespiegel konden 
observeren.

30 jaar
Het huidige Noordzeeaquarium aan de Vis-
serskaai bestaat intussen al 30 jaar.
Ter gelegenheid van deze heuglijke gebeur-
tenis hebben de organisatoren een mooi ge-
denkboek uitgegeven met 60 bladzijden fo-
to’s van 135 bewoners van de Noordzee die  
thans gasten zijn in het aquarium. En deze 
biodiversiteit is natuurlijk nog beter ‘live’ te 
bezichtigen in het aquarium zelf. 

Heel het opzet is educatief en dat is eigen-
lijk wel nodig zoals schepen Yves Miroir 
stelde: ‘In een periode waar de consumen-
ten de zo diverse fauna van de zee herleiden 
tot fishfingers, fishsticks en namaakkrab is 
het belang van het Noordzeeaquarium niet 
te onderschatten.’ 

info
Noordzeeaqarium, Visserskaai, Oostende. 
Ganse jaar geopend op de weekends en da-
gelijks van 1 april tot 31 september.
Openingsuren: 10 tot 12 u en van 14 tot 18 
u.

bezoek waard
Wie om welke reden ook langs Oostende 
passeert, moet zeker die kans niet missen 

Noordzeeaquarium te 
Oostende

om die rijke Noordzeefauna te kunnen be-
wonderen. 
En er zijn restaurants genoeg in Oostende 
om er van te proeven ook … 

TEKST: WIM VAN DOESELAER

Dat Oostende en zijn bewoners nauw verbonden zijn met zee-
vaart en visserij is nogal logisch gezien de ligging en de geschie-
denis van de stad.


