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Volgende ledenavond 
 
10 maart uislag  
     keuring DNN. 
14 maart 
11 april 
 
Dit zijn een woensdag 
avonden. 
 
Het adres waar de 
avonden worden  
gehouden is: 
Het Deelhuis, 
Tolvepaed 2 
8468 BL Haskerdijken 

itnodiging 
Op woensdag 14 februari 2007 nodigen wij u uit voor een jaarvergadering, verloting en  
natuurlijk weer de kans om even bij praten over onze hobby, het aquarium.  
De avond wordt weer gehouden in Het Deelhuis, Tolvepaed 2, 8468 BL te Haskerdijken.  
Het begint om 8 uur avonds.  
 
Er wordt een korte jaarvergadering gehouden, waar het zittend bestuur zijn verantwoording 
aflegt over zijn beleid en uitgaven van het afgelopen seizoen. Ook wordt er even naar de  
toekomst gekeken van, hoe moeten we nu verder met onze club en met de NBAT die grote  
plannen heeft om zijn financieel beleid en structuur drastisch te veranderen.  
Het is voor het bestuur zeer belangrijk dat U op deze avond aanwezig bent, want niet alleen 
het bestuur, maar ook U beslist over het beleid en toekomst van de vereniging. 
 
Daarom ziet het programma er als volgt uit; 
1 Opening voorzitter (ad interim ). 
2 Verslag secretaris. 
3 verslag penningmeester, uitleg eventuele contributie verhoging en stemming daarover. 
4 verslag kascommissie. 
5 Verkiezing nieuwe kascommissie. 
6 Verslag leden administratie. 
7 Verkiezing nieuwe voorzitter *. 
8 Rondvraag. 
9 Pauze met verkoop van loten. 
10 Hoe is het met jou aquarium ? en verdeling van meegebrachte planten. 
11 Uitreiking prijzen, en afsluiting van de avond en tot 10 of 14 maart. 
 
* Het verkiezen van een nieuwe voorzitter hoeft geen probleem te zijn. Want als er geen  
andere kandidaten zijn, is Tjeerd Hoekstra bereid het voorzitterschap voor een aantal jaren weer met 
plezier op zich te nemen. 
Toch wil het zittend bestuur graag dat het bestuur met een aantal leden wordt uitgebreid. 
Want vier personen met vier functies is natuurlijk goed te doen maar bij ziekte of iets anders kunnen 
er problemen ontstaan.    
Daarom vragen wij de leden dan ook om zich beschikbaar te stellen voor een soort stage om dan de 
eerste jaren vrijblijvend mee te draaien met het besturen van de vereniging.  
Wie weet voldoet het zo goed dat men besluit om ook een functie in het bestuur te nemen. 
 
Het bestuur wil onderzoeken als het mogelijk is om een eigen club ledenpas te maken, die bij  de  
winkeliers getoond kan worden voor de eventuele kortingen. Reden hiervoor is dat nieuwe en  
startende leden soms langer dan een half jaar moeten wachten op een NBAT pas en dus niet kunnen 
profiteren van kortingen bij de Pet’s Place zaken hier in de buurt. 
 
Na de jaarvergadering houden wij een verloting met kleine prijsjes om de clubkas weer  
financiële te versterken.  
Wij vragen de leden dan ook om wat prijsjes ter beschikking te stellen. 
 
Zoals U ziet is het een druk programma, maar met een beetje goede wil komen we er wel uit en blijft 
er nog genoeg tijd over om met onze hobby bezig te zijn. 
Neem gerust partner of belangstellende mee en laat ze kennis maken met de vereniging 
            Tot ziens het bestuur. 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

 
Neemt U  
ook een 
prijsje  
mee  
voor de  
verloting? 
  
Dank U wel !! 
Het bestuur 
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Mededelingen, 
• Er zijn al een aantal leden die gereageerd hebben op het verzoek om hun internet adres beschikbaar 

te stellen voor het verzenden van de uitnodigingen. Daarvoor alvast bedankt.  
• Nu kunnen we experimenteren om de uitnodigingen via het internet te versturen. 
• Diegene die geen internet hebben hoeven beslist niet bang te zijn om geen uitnodiging te ontvangen 

want we versturen de uitnodiging ook altijd per post. 
• Pet’s Place Dierenspeciaalzaak te Wolvega aan de Hoofdstraat Oost 8, en Pet’s Place Joure aan de 

Midstraat 47, maar ook Pet’s Place in Burgum, Schoolstraat 31, geven op vooraf vertoon van de 
ledenpas 10% korting op alle aquarium artikelen. (Aanbiedingen uitgesloten) 

• Het mooie aquarium wat de vereniging heeft aangeboden is nog steeds te koop voor € 100,00 .                   
 Indien belangstelling, dan kunt u contact opnemen met de secretaris. 
• Heeft U problemen met het aquarium, zoals het niet groeien van de planten of lastige algen neem 

dan een potje aquariumwater mee naar de ledenavond om het te laten testen. 
• Het leden aantal groeit gestaag, op de laatste ledenavond zijn er twee nieuwe leden bijgekomen. 

Hartelijk welkom. 

Gewoon blaasjeskruid 
 
Ik heb al enkele maanden een bijzonder plantje in mijn aquarium dat groeit en bloeit.  
De Latijnse naam is Lentibulariaceae utricularia  en zijn over de gehele wereld  
verspreid, waardoor ze ook in een tropisch aquarium mogen en kunnen groeien. 
Het is een losdrijvende echte waterplant zonder wortels die geheel ondergedoken in 

het water groeit, behalve de boven het water  
uitstekende bloeistengel. 
De bladen zijn in fijne slippen verdeelt en sommigen dragen kleine blaasjes, 
voorzien van een opening met een klepje dat wel naar binnen maar niet naar bui-
ten open kan. Zo worden er diertjes door gevangen en daarbinnen verteerd. Wat 
dan als voedsel voor de plant is. 
De bloemen zijn, volgens hun bouw, echte bijen bloemen met een spoor en een 
masker. Ze zijn helder geel en bloeien ook bij mij in het aquarium. 
Als ze goed door blijven groeien dan neem ik enkele stengels mee naar de 
ledenavond van 14 februari om ze uit te delen.                      Tjeerd                                             

Kersenbuik ciclide pelvicachromis pulcher  
 
Een mooie ciclide die ook in een gezelschap aquarium past. De vis komt uit Afrika (Nigeria).  
Het mannetje wordt groot 10 cm en het vrouwtje 8 cm. Als voer accepteren ze vlokkenvoer, diepvries-
voer en levend voer, vooral levende muggenlarven en watervloeien. 
Het is een mooi beginners visje, maar zet deze dieren wel in een gerijpte bak. Ze vragen een goed  
beplante aquarium met veel schuilplaatsen, waaronder holen of bloempotjes en eventueel halve  
kokosnoot schalen. In de broedtijd graven ze kuilen, dus zorg ervoor dat de bodem uit zand of fijn grind 
bestaat. Dan zijn het ook territorium vormers maar dat geeft geen problemen met genoeg schuilplaatsen. 
Ze hebben een broedzorg en beschermen hun jongen tegen andere 
vissen. De water temperatuur moet tussen de 22 en 26 graden zijn 
en de pH tussen 6,5 en 7,5. Ook de hardheid kan tussen de 8 tot 15 
dH zijn. Ze leven in het midden en op de bodem van het aquarium. 
 
Het mannetje wordt groter en heeft een spitse aars en rugvin en 
een verlengde middelste staartvinstralen. 
De vrouwtjes zijn meer gevuld met ronde vinnen en rode buik. 
De eieren worden aan het plafond van een hol afgezet en door het 
vrouwtje bewaakt. Het mannetje verdedigd het territorium. 
Beide ouders verzorgen de jongen, die eenvoudig zijn groot te 
brengen met artemia-naupliën en ,wat minder goed is, droogvoer. 
Kortom een sterke vis met een mooi broedzorg die veel door onze 
leden worden gehouden. Heeft U belangstelling voor deze mooie 
vis vraag het eerst aan onze leden, wie weet heeft iemand nog jongen rond zwemmen. 
 Tjeerd  


