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itnodiging 

Hierbij nodigen wij u uit, voor de al weer laatste ledenavond van dit voorseizoen.  
Deze avond wordt gehouden op woensdag 13 april 2011 
in het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2, te Haskerdijken  
en de aanvang is 19.30 uur. 
 
Wat gaan we op deze ledenavond doen?  
Voor de pauze, film kijken, en na de pauze het onderwerp “Hoe verzorg ik mijn vissen tij-
dens mijn vakantie? 
Na het welkoms woord en de mededelingen van het bestuur, gaan we het eerst hebben over 
de DNN keuring die in Assen heeft plaats gevonden. 
Onze vereniging was succesvol namelijk de vijfde plaats voor het speciaal aquarium van  
Ab de Vrije. Een tweede plaats voor het gezelschap aquarium van Ton v.d. Toolen. En een 
eerste plaats voor het terrarium van Tjeerd en Grietje Hoekstra. 
En dit allemaal met goede beoordelingen en hoge cijfers van de keurmeester. 
 
Om te zien of de keurmeester Geert van Laarhoven het goed heeft beoordeeld gaan we de 
film die van de keuring is gemaakt nog eens bekijken. 
We kunnen genieten van de mooiste aquaria van de drie Noordelijke provincies. 
Je kunt nu eens bij de aquarium liefhebbers naar binnen kijken,  
en leuke en goede ideeën op doen. 
We zullen proberen een beamer te huren of te lenen zodat het op een groot scherm  vertoond 
kan worden, zodat als goed zichtbaar is. 
Natuurlijk is het mogelijk de film te stoppen en vragen te stellen, want informatie en goede 
uitleg, en voorlichting is ontzettend belangrijk voor onze hobby. 
 
Na de pauze gaan we praten hoe we de vissen en het aquarium het beste kunnen achter laten 
als we drie tot vier weken op vakantie gaan. 
Bij een goede voorbereiding voor de vakantie kan heel veel leed voorkomen worden. 
Je kan verschillende manieren bedenken om de vissen levend en wel weer terug te zien  
na de vakantie. 
Je kan een voer automaat plaatsen, en deze vooral een paar maanden van te voren uit te  
proberen. zodat je weet hij functioneert goed. 
Je kan de bekende buurvrouw instructies geven om op te passen en te voeren. 
Maak de buurvrouw duidelijk dat, “dat kleine beetje voer” meer dan genoeg is. 
Pas eventueel de voerporties af, en verstop de grote voerbus. 
Maar je kan ook de vissen voor de vakantie zeer goed verzorgen, zodat ze een goede  
weerstand hebben voor een periode van weinig voer. 
De planten moeten ook vakantie klaar gemaakt worden, dus snelle groeiers extra kort maken. 
Kijk de techniek goed na, functioneert alles nog goed. 
Kijk de pompen na en maakt ze schoon. 
Controleer de slangen en kijk of ze nog goed vast zitten aan de koppelingen, zodat ze niet 
kunnen los schieten. 
Dit alles en nog veel meer bepraten we op de ledenavond. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan op de avond.         Het bestuur 
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Dick en zijn sumatraantjes. 
Deel 3 
 
Na het rottende zwarte spul eens van dicht bij te hebben bekeken, dacht ik hoe zou 
de achterkant er nu uit zien? Past geen spiegeltje tussen en dat was dus gissen. Wel 
is het zo, dat rottende algen ook nog niet eens de oorzaak van het probleem hoeft te 
zijn. Maar dit krijg je gewoon weg niet uit je hoofd. Toch maar weer begonnen met het schoon 
maken van het aquarium. Daar zelf een stuk gereedschap voor ontworpen om de achter- 
Wand schoon te maken. Een werphengel op maat gezaagd, en er een groffe tandenborstel 
opgemonteerd. Zoiets werkt geweldig en je kan zo op afstand tussen de planten door met 
schoon maken beginnen. En wat je dan krijgt wordt je al helemaal niet vrolijk van! 
Vissen die zwemmen in een bak bruin water. Je probeert ook met de hand de planten 
te ontdoen van deze kiezelalg (zie foto) maar niks hielp. In de tussen tijd een juwel 
Rekord gekocht, en niks geen problemen. Draait nu een half jaar en het gaat als de 
Brandweer. Zelfs met een binnenfilter.(daarover later meer) Het filter zit nu vol met 
jonge garnalen.En ook de vissen doen het uitstekend! Maar wat nu met mijn grote 
Aquarium? Toch kon ik het niet laten, om weer over nieuw te beginnen maar dan met 
een buitenfilter en het binnenfilter als een soort Bio te gebruiken gevuld met kerami-
sche pijpjes. Nieuwe planten en afwachten maar weer. Nou, de vissen hebben wat te 
verduren gehad met het elke keer met je tengels in het water te zitten. Dat is wel zo 
fout voor de dieren, maar je doet het wel. En wat denk je? Weer de zelfde algen! 
Had al wat mee gemaakt, maar dit was echt niet leuk meer! Wat doe ik nou fout! Ge-
lukkig deden de andere bakken het goed, dus ik kon de planten nu zonder extra kos-
ten vernieuwen. Je doet zonder na te denken ineens de gekste dingen! Filter samen-
stelling veranderen, meer water verversen, toevoegingen er in, maar niks, maar dan 
ook niks hielp. Als je het allemaal bij elkaar optelt had ik al een klein vermogen uit 
gegeven zonder ook maar iets aan resultaat!!!!!  
Ik ben toen gestopt, met het steeds maar aan brengen van veranderingen.  
Ben toen gaan bladeren in de bladen die ik tot mijn beschikking had, maar niks kon ik vinden wat mij 
kon helpen. Ja, volgens alle fabrikanten van toevoegingen is het heel simpel, gooi het er in en klaar 
ben je. Ook bij de club werd gezegd, heb geduld want dit gaat vanzelf weg! Niet dus! Toen zat ik 
wat in duitse literatuur te neuzen, waar ik het woord bacteriën tegen kwam. En toen dacht 
ik? Heb ik die eigenlijk wel in mijn bak. En hoe kom je daar nou achter, want wat ik ook keek, ner-
gens wat te bekennen,die zie je natuurlijk niet. Ton kwam met het plan om te enten 
met water uit zijn bak. Een jerrycan met echte smurrie uit zijn filter er in gekiept en toen 
maar afwachten. Het hoogt nodige onderhoud doen, maar verder met je vingers er vanaf 
blijven. En je wil het niet geloven, maar na een week of drie zag ik wat groen, wat ook nog 
een plant bleek te zijn! En ineens gebeurde er iets in mijn bak Er kwam groei in het hele 
gebeuren. Toen natuurlijk gelijk de vlag uitgehangen!!!!!!!!!!!!!!! 
                                                                                           Tot de volgende keer Dick v.d. Berg. 
 

Het is alweer het laatste stukje van mij voor de vakantie, de zomertijd is begonnen en het 
mooie weer staat hopelijk voor de deur. 
In het weekend dat de klok vooruit ging zijn we met een flink aantal leden naar het vivarium 
in Nieuwegein geweest. 
Het is elke keer weer een geweldige happening als je het gebouw binnen komt. Alles op ge-
bied van aquaria, terraria, techniek, voer, plant, vis, reptiel enz. Een nieuw onderdeel van 
onze hobby, de nano cube was explosief gegroeid. Wat goed te zien was aan de vele en grote 
stands. Garnalen en kreeften te kust en keur. Wel moest je een goed gevulde portemonnee bij 
je hebben want de prijzen logen er niet om. Maar ja, zo gaat het altijd wat gewild is kost ook 

wat. Alles wat met deze kleine aquariums te maken heeft zoals, planten, mossen, steen en hout is big business. 
Zoals altijd als je het naar je zin heb vloog de dag om, eens kijken of iedereen die meereed te vinden was. Dan kon de 
terugreis beginnen, alle clubleden hadden flink geshopt en natuurlijk de nodige folders verzameld, de terugreis kon 
beginnen. 
Thuis gekomen in de stoel best wel moe van het slenteren, zit ik alweer aan het vivarium 2012 te denken.  
Hoe bedoel je verslavend! 
                                                                                                                                                  Ton van der Toolen. 


