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Volgende ledenavond 
 
11 april 
lezing Ernst van Genne. 
 
Dit is op een woensdag 
avond. 
 
Het adres waar deze 
avond wordt  
gehouden is: 
Het Deelhuis, 
Tolvepaed 2 
8468 BL Haskerdijken 
 

itnodiging 
Op woensdag 14 maart 2007 nodigen wij u uit voor een ledenavond.  
De avond wordt gehouden in Het Deelhuis, Tolvepaed 2, 8468 BL te Haskerdijken.  
Deze avond begint om 8.00 uur avonds.  
 
Op deze avond gaan we voor de pauze naar vier aquaria kijken van de nu zittende 
bestuursleden van de aquarium vereniging “Natuur in Huis”. 
We gaan kijken naar het aquarium van de penningmeester met de afmetingen  
van 100x50x50 cm, de secretaris met zijn aquarium van 250x50x50 cm, en de voorzitter met 
een aquarium van 165x80x50 cm. Maar ook kijken we naar het aquarium van ons nieuw  
bestuurslid met de afmeting van 80x40x40 cm. 
  
Met behulp van een DVD en dia’s zullen de bestuursleden over hun inrichting, planten en de 
keuze van de vissen vertellen.  
Ook gaan ze ons vertellen over het wekelijks onderhoud van de 
planten in het aquarium, en het regelmatig verversen van het water. 
Natuurlijk wordt er ook verteld wat voor voer er gebruikt wordt en hoe vaak en hoeveel. 
 
Zoals u ziet wordt dit een leuke avond, omdat u naar de aquaria van de bestuursleden kunt 
kijken, maar ook kunt zien en horen hoe de bestuursleden bezig zijn met deze mooie hobby. 
 
Na de pauze gaan we weer een rondje “hoe is het met jouw aquarium” doen, wat altijd weer 
veel gesprek stof oplevert.                      Tot ziens het bestuur. 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

Verslag jaarvergadering 
 
Op 14 februari was er weer de jaarlijkse jaarvergadering en een verloting. 
Het financieel verslag van de penningmeester is goed gekeurd door de kascommissie de  
heren Fennema en Toolen. Evenals het verslag van de secretaris deze werd goed gekeurd 
door de leden. Ook het verslag van de leden administratie stemt tot een kleine tevredenheid 
want we hebben een kleine groei verwezenlijkt wat in deze tijd uitzonderlijk is. 
De oproep voor een nieuw bestuurslid is ook positief verlopen want de heer Ton van der 
Toolen heeft zich bereid verklaart om mee te draaien met het bestuur, en daar is het bestuur 
erg blij mee. Tjeerd Hoekstra die een tijdje ad interim voorzitter is geweest is met ingang van 
14 februari gekozen als voorzitter. 
Er is ook gesproken over het verhogen van de contributie, omdat de NBAT per 1 januari 
2008 een ander afdracht systeem zal hanteren. Dit komt voor ons als club duurder uit als wij 
niet boven de 50 leden zitten. Er is met algehele stemming gekozen om de contributie op  
1 januari 2008  te verhogen van € 37,— naar € 40,—.  
In de pauze zijn er loten verkocht voor prijzen die door alle leden zijn meegebracht. 
De opbrengst van de verkoop van de loten was € 105,—. GEWELDIG !! 
Na de pauze natuurlijk het rondje “hoe is het met jouw aquarium” dat weer heel wat   
informatie en stof tot praten geeft. 
Het was hele goede en plezierige jaarvergadering met positieve besluiten waar de club en het 
bestuur verder mee kan werken. 
Leden hartelijk bedank.                                                                                              Het bestuur.  
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Mededelingen, 
 
• Al 15 leden hebben hun internet adres beschikbaar gesteld om de uitnodiging toe te sturen.                                         
 Dat scheelt de clubkas toch 15 x € 0,44 aan postzegels per uitnodiging. Ook de drukkosten, papier en  
 enveloppen worden daardoor goedkoper. 
• Heeft u geen internet, geen bezwaar dan sturen wij de uitnodiging altijd per post. 
• Sietse Koopman heeft al een bestemming voor zijn aanwas van guppen, deze gaan naar een verzorging tehuis. 
• Pets place Heerenveen van Marco Bouwma en de drie Pets place van de familie Heida in Wolvega, Joure en  
 Burgum geven op vertoon van de ledenpas 10% korting op aquarium artikelen (aanbiedingen uitgesloten). 
• Op 10 maart is er de uitslag van de Districtkeuring in Hoogezand. Helaas doen er geen aquaria mee van onze 

vereniging. Maar dat moet u er niet van weerhouden om niet naar deze interessante avond toe te gaan. 
• Twijfelt u aan de kwaliteit van het aquarium water, neem dan een potje water mee naar de ledenavond en laat 

het testen. Het potje met water moet geheel gevuld zijn en goed afgesloten in verband met de zuurgraad. 
• Heeft u waterplanten over, gooi ze niet weg maar neem ze mee naar de ledenavond of  bel even met de  
• voorzitter want die weet wel meerdere adressen waar ze welkom zijn. 
• Is u vrouw, partner, man ook blij met het aquarium of aquarium vereniging?. Dan kunnen zij de vereniging 

ook steunen door lid te worden als huisgenootlid. Dit kost maar € 10,—  per jaar.    

Voeren 
Van de week kreeg ik een compliment over mijn vissen, dat die zo groot zijn. Zijn vissen zijn een stuk kleiner ter-
wijl ze nakomelingen zijn van mij vissen. Als je de platy’s bekijkt het lijken wel goudvissen zo groot. Natuurlijk 
vraag ik, wat voer jij de vissen iedere dag?  Het bleek iedere 
dag droogvoer van een bekend merk te zijn. Anders nog iets?  
Nee gewoon droogvoer. 
Stel je eens voor als mens dat je iedere dag alleen maar  
borden havermoutpap krijgt te eten en niets anders. Van dat 
eenzijdige (eten) daar eet en groei je toch niet van. 
Wat ik mijn vissen voer is heel afwisselend. De ene dag  
diepvries rode muggenlarven. De andere dag vleugelloze  
fruitvliegen met extra kalk en vitaminen. Dan voor de  
afwisseling eens droogvoer, en dan diepvries watervlooien 
of kreeftjes. Je kan zien dat de vissen er van genieten. 
Als ik met mijn voerzeefje met diepvriesvoer bij het  
aquarium kom dan meende ik te zien dat de vissen zich om de bek slikken. De boeken na gezocht als het ook  
mogelijk is. Het blijkt dat vissen geen tong hebben, dus is het niet mogelijk. Maar toch heb ik het gevoel dat ze het 
naar hun zin hebben, en daardoor hun natuurlijk gedrag vertonen en groot en sterk groeien.  
Het is beslist de moeite waard om afwisselend te voeren, en wie weet zie je ook de vissen om de bekken  
slikken net als ik.                                                                                                                                                  Tjeerd                 

Echinodorus rubens  
Als je aan een Echinodorus denkt, dan denk je aan een grote plant die moeilijk in 
een klein aquarium zal passen. Toch valt het mee want de bladeren zijn lang en 
smal, en bij een sterke belichting kleuren ze van groen naar rood. 
Het is niet een snelle groeier, maar twee of drie bladeren komen er per week wel 
bij. Als de plant te groot wordt kun je de wat oudere bladeren er altijd afhalen. 
Eens per half jaar komt er een uitloper uit die naar de oppervlakte gaat en daar 
nieuwe planten vormt en ook nog eens mooi gaat bloeien. Het zijn mooie wit 
bloemen met een geel hart. Ik heb al eens geprobeerd om de bloemen te bevruch-
ten met het doel om er zaden van te winnen. Dat is helaas nog niet gelukt. De 
jonge planten aan de uitloper krijgen vanzelf wortels en kunnen daarna geplant 
worden waar ze bij een goede belichting zeer snel zullen groeien.             Tjeerd 

Deze foto is gemaakt door Pier vd Schaaf uit Joure van zijn aquarium. 
In het aquarium dat biologisch prima in order is en ook goed onderhou-
den, zwemmen naast de vissen ook rode garnalen rond. Deze garnalen  
planten zich spontaan voort en het is een prachtig gezicht hoe ze in het 
javamos naar voedsel en algjes zoeken. Ze worden ook wel eens op 
opgezogen door het buiten filter, maar leven daar gewoon in verder. 
Het is een mooi en sterk garnaaltje en we hopen dat er nog heel veel 
jongen geboren worden.  
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De heer Wink nu wonende in Grouw is al meer dan 48 jaar lid van onze vereniging. 
Hij heeft alle jaargangen van het ‘Het Aquarium’ bewaard. 
Daarom is het mogelijk om terug te kijken naar de bondsdagen die onze vereniging heeft  
georganiseerd. Het was een spektakel dat twee dagen heeft geduurd.   


