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itnodiging 

Hierbij nodigen wij u uit, voor een ledenavond.  
Deze avond wordt gehouden op woensdag 16 maart 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? 
Na de mededelingen van het bestuur gaan we over op het onderwerp, 
Co2  nuttig of niet? 
Wij willen op deze avond met elkaar discussiëren over het onderwerp 
Co2 toevoegen aan het aquariumwater. 
Veel leden voegen al Co2 toe aan het aquariumwater en zijn er van overtuigd  
dat daardoor de planten groei optimaal is geworden. 
Ook zijn er genoeg leden die GEEN Co2 toevoeging aan het aquariumwater doen,  
maar ook de planten optimaal laten groeien. 
 
Wij willen proberen er achter te komen waarin de verschillen zitten. 
Aan de Co2 gebruikers wij vragen wat voor installatie zij gebruiken zoals  
koolstofplaten, bio-Co2 of flessengas  Co2, en hoe dat geregeld is, en de controle hier over. 
Ook willen we graag weten wat voor toevoegingen zij aan het water doen om de groeistoffen 
in balans te houden. 
Want een groeiende plant, verbruikt stoffen en die  moeten aangevuld moeten worden. 
 
Aan de NIET  gebruikers willen wij vragen wat zij doen om de planten goed te laten groeien.  
Wat zijn de middelen die zij toevoegen, of hoe is hun belichtingen van het aquarium? 
Ook horen wij goede berichten over Easy-life koolstofvoeding, dat door veel leden wordt 
gebruikt. Genoeg onderwerp om er een interessante avond van te maken. 
 
Heeft u een ander probleem?  
Vraag het op deze avond, wie weet krijgt u een oplossing. 
Neem belangstellenden mee want ze zijn welkom. 
                                                                                           Tot ziens op de avond, het bestuur. 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

 
Noteer alvast  in uw       
agenda.  
  
  De volgende  
  ledenavonden 
  13 april   2011 
  Het is een woensdag 
  avond. 

Zaterdag19 maart 
Uitslag DNN  
keuring Rolde.  
Aanvang 20.00 uur 
 
Op de ledenavond 
worden afspraken 
gemaakt over  
carpoolen.  

De jaarvergadering is een groot succes geworden. Er waren meer dan 25 leden aanwezig en er zijn goede 
beslissingen genomen. De verslagen van 2010 zijn allemaal goed gekeurd. De contributie afdracht wordt 
per 1-1-2012 verhoogd met 5 euro per jaar. Hierdoor kan het beleid van bestuur en leden doorgaan met 
de ingeslagen weg.  
De verloting heeft 164 euro opgebracht en boeken 20 euro, waarvoor hartelijk dank. 
 
Zaterdag 22 oktober 2011 huiskeuring met keurmeester Bart Vries 
Woensdag 16 november 2011 presentatie uitslag avond clubkeuring door keurmeester Bart Vries. 
Andere datums moeten nog worden vast gelegd, maar zijn er druk mee bezig. 
 
25-26 maart VIVARIUM  beurs 2011 open van 10.00 tot 17.00 uur in HOME BOXX Exhibition center, 
Nieuwegein. Vereniging gaat 26 maart, carpoolen wordt op de ledenavond afgesproken. 
 
CO2, 500 gr. 5,95 incl. btw verkrijgbaar bij De Jeger Installatiewacht, Hermens 12 8443 CK  
Heerenveen. Telf. 0513-613550. www.dejegerinstallatiewacht.nl  



   
Dick en zijn sumatraantjes. 
Deel 2 
 
Nou, het was genieten geblazen bij de aanblik van mijn nieuw ingerichte aquarium. Planten deden het 
goed, en de vissen hadden het goed naar de zin. Na verloop van tijd groeide mijn sumatraantjes al be-
hoorlijk. En wat er dan ineens gebeurd is dat er strijd ontstaat tussen de mannetjes. Dit is gewoon een 
natuurlijk verschijnsel, maar toen werd mijn bak natuurlijk te klein. En het planten bestand begon ook behoorlijk af te take-
len. Vanuit het niks allemaal kiezelalg (bruin) en over was de pret! Ik dacht, we gaan eerst voor een grotere bak, dan komt 
alles wel weer in evenwicht.  
Het vissen bestand was nu ook veel te hoog. Via Tjeerd (onze voorzitter) bij een Juwel panorama uitgekomen.  
Was compleet met Co2 en alle toebehoren. Een plaatje van een bak. Ook zat er een achterwand van Juwel in. Je gelooft het 
niet, maar het paste allemaal in het kleine bakkie van Tjeerd. Tjeerd met zijn neus op het stuur en ik met mijn kop tegen de 
voorruit. Bij het plaatsen van dit geheel bij mijn thuis zag ik mijn kinderen vanuit het kleine bakkie al lonken naar de nieu-
we woning. En het stond echt super!!!  
Een perfectionist als ik , ging er gelijk mee aan de slag. Was hard nodig, want de slakken waren echt door gedrongen tot in 
het motor gedeelte. Dat, dat ding het nog deed was echt een wonder. Maar hup! Aan de kant met deze rommel en alles 
nieuw gekocht. 
Goed begin is het halve werk! Achterwand laten zitten en stukje bij beetje het aquarium ingericht. Na de nodige tijd te heb-
ben gewacht, was het dan eindelijk zover! Het spul kon naar de nieuwe woning. (zijn toch altijd mooie momenten) en blij 
dat ze waren, het was echt een lust voor het oog! Het kleine aquarium leeg gehaald en aan de kant gezet. Eerst maar eens 
afwachten wat de panorama doet. Komen er ook algen na een 
tijdje? En jawel, die waren na 4 weken ook wakker geworden en in grote getale! Niks van aan trekken, gaat vanzelf wel 
weg zeggen ze dan. Niet dus! Van alles geprobeerd om dit onder de knie te krijgen, maar niks hielp. Schoon maken, regel-
matig water verversen en vol stouwen met planten. Maar deze bruine kiezelalg was niet te verslaan. Op een gegeven mo-
ment ook maar protalon 707 van esha in de bak gekieperd en maar 
afwachten wat er gebeurd. En verdomd, na een week of drie zag ik weer wat groens verschijnen op sommige bladeren. 
Hiep, hiep hoera gewonnen! Niet dus en de narigheid begon gewoon weer. 
In de tussen tijd had ik ook een Rio van Juwel aangeschaft en die was ook 
van alles voorzien. Achterwand van Juwel en andere decoratie. En daar 
kwam net zoals bij elk nieuw aquarium ook wat alg in de bak, maar niet zo 
veel zoals bij mijn Panorama. En het verdween ook in zijn geheel. Alleen 
op het kienhout zat wat groene alg maar dit is niet zo verkeerd. Zijn ook 
planten, dus deze bak stond er als een plaatje bij. Maar als ik de andere kant 
op keek zag ik alleen een bak vol met ellende.  
De vissen deden het er niet minder om, maar wat doe je nou? En ineens 
bedacht ik me dat de gewone achterwanden van Juwel zwart zijn. Die in 
mijn panorama was bruin toen ik bezig was met het installeren. Dacht dat 
hoort zo, niet dus, zijn in de handel standaard zwart. Pas toen kon ik de 
ellende (oorzaak) aan elkaar koppelen. Ik ging mijn achterwand eens nader 
bestuderen en kwam er achter dat als je op, sommige plekken aan de boven-
kant drukte er een soort zwarte rottende drap achter weg kwam. Tja, wat nu 
als je je bak vol met planten en vissen hebt zitten.  
Dit vertel ik de volgende keer.              Dick en zijn sumatraantjes. 

Ton vd Toolen   Hier weer een stukje over mijn aquarium. 
Zo de keuring voor het district is weer achter de rug. Altijd weer interessant wat de keurmeester deze keer voor op of aanmerkin-
gen heeft. Ik zelf was niet zo tevreden hoe mijn bak erbij stond. Maar zo vlak voor een keuring kan je toch niks meer doen. 
En tot mijn grote schik hadden de garnalen de Alternanthera reineckii (rood papegaaienblad) afgevreten en veranderd in sten-
gels. Hierdoor kwam ik er achter dat als je steeds meer garnalen krijg, dat je dan ook meer moet gaan bijvoeren. Alleen had ik 
dat pas in de gaten toen ze aan mijn plant begonnen. Eerst dacht ik nog slakken, maar gezien het aantal  hiervan kon dat eigen-
lijk niet. Ik besloot te posten en ja hoor toen zag ik de garnalen in grote aantallen zich te goed doen aan boven genoemde plant. 
 
Wat de keurmeester ook op viel was het licht, niet voldoende volgens hem. Nou moet ik zeggen, dat het aquarium drie half jaar 
draait en ik pas een tl lamp heb vervangen. 
Dus na de keuring gelijk die andere lamp vervangen. Wat goed te zien was. 
Zo zie je maar het licht word geleidelijker minder maar omdat je elke dag naar je aquarium zit te staren valt het niet op. Ook had 
ik een extra tl lamp bevestigd omdat mijn aquarium langer was dan de tl verlichting. Dus eigenlijk moest ik die ook vervangen 
tzt wou ik het goed doen. 
Maar nu is er ook led verlichting te koop in elke maat en vorm, dat leek mij wel wat. 
Want led verlichting is heel zuinig gaat lang mee en veel licht opbrengst 
Dus twee ledstrips van de breedte lichtkap gekocht en in beide hoeken van het aquarium geplaats. 
Een zee van licht (hoewel zee een ongelukkige uitdrukking is voor een zoetwater bak) 
 
Conclusie, ben zeer tevreden over de ledjes, mooi licht en planten groeien nog beter. 
Zo zie maar ook al pak de keuring deze keer niet zo goed uit, je wordt er altijd weer beter van 
Tot de volgende keer, 
Ton v.d. Toolen. . 
 


