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Het zijn woensdag-
avonden.           

Hierbij nodigen wij u uit voor een ledenavond. 
Deze avond wordt gehouden op woensdag 11 april 2012 
in het dorpshuis “Het Deelhuis”aan het Tolvepaed 2, Haskerdijken. 
Aanvang  19.30 uur. 
 
Wat gaan we deze avond doen? 
 
Voor de pauze hebben we uitgenodigd Sjoerd Bekkema uit Goredijk die  
vertegenwoordiger is voor het merk SERRA. 
 
Hij wil verschillende korte onderwerpen met ons bespreken en wel; 
• Wat is aquariumwater 
• Stikstofkring, hoe en wat. 
• Wat doen verschillende waardes met onze planten. 
• Problemen met algen groei. 
• Hygiëne in en rond het aquarium. 
• Zieke vis.  
 
Na de pauze kunnen we vragen stellen aan Sjoerd Bekkema over de onderwerpen 
die hij in het kort met ons besproken heeft. 
Ook kun je jouw eigen probleem over de hobby aan hem voorleggen.  
Want Sjoerd heeft niet alleen een goede en gedegen opleiding gehad van Serra 
maar is ook liefhebber van onze hobby aquarium houden. 
 
Voor de beginnende en gevorderde aquariaan wordt het een leuke en leerzame 
avond met humor en vele tips om nog meer van de hobby te genieten. 
 
Het is de laatste avond voor de vakantie komen dus,  
en neem belangstellenden mee naar deze avond, ze zijn welkom. 
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17 maart was er de uitslagavond van het District keuring Noord Nederland in Emmen. 
Het was gezellig druk, er waren ongeveer 95 belangstellenden. Na een mooie PowerPoint  
presentatie werd de uitslag bekend gemaakt. 
Ons lid en secretaris Ton v.d. Toolen werd nummer vijf. Gezien het hoge peil van de aquaria was 
dit een verdienstelijke plaats.           Ton gefeliciteerd.                                    Het bestuur.  



 
               

Door Dick v.d. Berg,  Wolvega 
  

 
                                         

 Hongkong goldfish street 
 
Jullie kennen mij wel als iemand die altijd zich het lot aantrekt van dieren. Dat blijkt wel uit de stukjes 
die ik schrijf voor onze uitnodigingen. Tja, als ik dan weer naar het vivarium ben geweest bekruipt mij 
altijd een gevoel van, aan de ene kant blij omdat je de vissen hebt kunnen kopen die je wou hebben en 
aan de andere kant denk ik na over hoe de dieren worden verhandelt. Maar ja, je doet er natuurlijk zelf 
vrolijk aan mee dat dit op deze manier gebeurt. Per slot van rekening heb je je verse aankoop in je 
aquarium en denk je al gauw niet meer aan de manier hoe je er aan gekomen bent. Hoe is het in  
vredesnaam mogelijk, dat dieren in veel te kleine ruimtes zitten. En dat in een beschaaft land zoals de 
onze. Je zal hier toch een vergunning voor moeten hebben, maar waar is het toezicht op het hele  
gebeuren?  
Ik heb niks gezien wat hierop leek. Die vissen in zakken! Dat moet toch niet kunnen. Sommige  
standhouders helpen wel mee om zo dier vriendelijk voor de dag te komen en gebruiken in ieder geval 
aquariums. Vlak voor de datum dat we er heen gaan verheug ik mij er altijd op en als ik er dan weer 
rond loop denk ik van, wat doe ik hier eigenlijk. De vissen die je wil hebben kan je ook wel op een  
andere manier bemachtigen en rommel heb ik thuis al genoeg. 
Maar goed, een paar dagen later en je denkt er niet meer aan. Tenminste dat dacht ik. Tot ik een paar 
dagen later, toevallig aan het zappen was en ik ineens het programma 3 Op Reis voorbij zag komen. 
En een journalist van dat programma, maakte een wandeling in de stad Hong Kong in China. 
Tot dat hij in de grootste straat op aquarium gebied  in de wereld belande. En hij wist niet wat hij zag! 
Allemaal uitpuilende winkels vol met vis. En hij werd er ongans niet goed van. Vooral de zakken met 
vissen die aan de gevels van de winkels hingen was echt niet normaal. 
Het excuus, dat ze daar gebruiken is de volgende: Ze hebben het zo druk met de verkoop, dat ze de  
vissen alvast in de zak doen. Anders zouden ze niet genoeg personeel hebben, om de klanten te helpen, 
als ze de vis zouden moeten vangen. Ja, in een heleboel zakken zaten alleen dode vissen. 
Kijk, we weten allemaal wel dat chinezen een stelletje kannibalen zijn. Maar je ziet er niet zo veel van.  
Ook andere dieren, zoals vogels, puppy's, het zal ze een rot zorg zijn hoe ze er aan toe zijn. 
Het filmen van deze ellende werd ook niet erg op prijs gesteld en binnen de kortste keer, kwam er 
een chinees de winkel uit stieren om hem het filmen te beletten.  
Kocht die gozer maar een kooi vol vogels, om ze vervolgens de vrijheid te geven. Had hij voor zijn 
gevoel wat goeds gedaan. Kom ik aan met een verhaal over dierenleed. Gods kelere, wat was ik daar 
van geschrokken! 
Kortom, dan hebben we het in Nederland, toch eigenlijk wel goed voor elkaar. Nou, ik weet het  
plotseling niet meer!!! 
 
Wie ook eens wil gruwelen, moet maar eens de straatnaam Googelen en de filmpjes van You Tube  
bekijken. Ook kan je via Google Maps rondlopen door de straten en dan inzoomen op een winkel. 
Maar dan ligt  het wel aan de kwaliteit van je computer qua, resultaat van de scherpte van de beelden.  
Veel kijk genot, en tot de volgende keer. 
                                                             Dick  

Indien wij u niet meer zien op de laatste ledenavond van 11 april dan wensen wij u een prettige vakantie toe. 
Hopen elkaar weer te zien op de ledenavond van 26 september. 
Krijgt u toch problemen met het aquarium neem gerust contact op met het bestuur. 
 
 

 
 
 



 

Hallo beste mensen, hier weer een stukje en alweer de laatste voor de vakantie. 
 
Ik wou het maar eens over de CO 2 installatie hebben die in mijn aquarium hangt. Deze installatie is  
volledig automatisch wat inhoud dat die zelf de CO 2 toevoegt of afsluit. 
Belangrijk onderdeel is de elektrode, die hangt in het water en zorgt dat de instelwaarde van de PH goed 
blijft. De levens duur van zo’n  elektrode is tussen de 1 en 2 jaar bij goed gebruik. 
Dat wil zeggen, hij mag nooit droog komen te staan. Anders gaat de elektrode absoluut stuk. 
Wat zonde is want de prijzen liegen er niet om, zo tussen de 50 en de 100 euro. Nu hangt mijn elektrode 
in een houder, dus waneer ik water ga verversen moet ik er om denken. Daar heb ik het volgende op  
gevonden. Een stukje tempex met een rond gat erin. Elektrode er doorheen steken en klaar. Zo zakt alles 
met het waterniveau mee. Dan het ijken van de elektrode dat doe ik gemiddeld om de 5 maanden. Of als 
je ziet dat de planten niet meer groeien of juist te hard dan moet je natuurlijk gelijk ijken. Bij cabomba 
kan je goed zien als die te hard groeit, dan wordt de afstand van de parapluutjes steeds groter. Als je op 
een bepaald moment elke week moet gaan ijken dan is de elektrode aan vervanging toe. Bij moderne  
controllers krijg je ook error (storing) als de elektrode stuk is. De nieuwe eerst 24 uur in je aquarium han-
gen en dan pas gaan ijken. Dus nogmaals uitkijken met wat je doet want ze zijn duur. Ik wens iedereen 
alvast een goede vakantie en tot het volgende stukje..                                                     Ton 
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Hallo leden, 
 
Noteer alvast in u agenda, want het is weer gelukt om een  
volledige programma voor 2012-2013 vast te leggen. 
Zowel de ledenavonden als ook de club en Districtkeuringen  
zijn nu bekend. 
 
De data’s zijn; 
 
Ledenavond 26 september 2012  opgeven clubkeuring. 
 
Clubkeuring 5-6 oktober 2009     schouwen bij u thuis, foto en filmen  
       door bestuur. 
 
Ledenavond 24 oktober 2012  Uitzoeken leden 5-6 aquaria  voor deelname  
       clubkeuring. 
 
Huiskeuring 27 oktober 2012  Keuring in Heerenveen door leden  
       AV Harlingen. 
 
Huiskeuring  3 november 2012  Keuring in Harlingen door leden  
       AV Natuur in Huis. 
                
Uitslagavond 21 november 2012  19.30 uur Het Deelhus, Tolvepaed 2,  
Heerenveen      Haskerdijken verzorgd door AV Harlingen.  
 
Uitslagavond 7 december 2012  20.00 uur in clubgebouw de Hamer, 
Harlingen      Rozengracht 6, Harlingen verzorgd AV H’veen.
          
Ledenavond 16 januari 2013 
 
Ledenavond  13 februari 2013 
 
Ledenavond 13 maart 2013 
 
Ledenavond 10 april 2013 
 
Het is een leuk programma en de keuringen worden uitgevoerd door  
leden van de AV “Natuur in Huis” Heerenveen en AV Harlingen. 
Voor inlichtingen en keuringswijzer kijk op nbat.nl en dan op  
Welkom op de site van de commissie bondskeurmeester. 
 
 DNN uitslag avond van de Districtkeuring 2013, is in de stad Groningen 
 
Tot ziens Het bestuur 
 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  
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