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itnodiging
In het nieuwe jaar 2008 op woensdag 16 januari is er weer een
verenigingsavond gepland. Na een welkoms woord en natuurlijk de beste
wensen voor 2008, staat deze avond volledig in het teken van de eigen
clubkeuring.
Keurmeester Leo Veenstra uit St. Pancras heeft een aantal aquaria van onze
leden kritisch bekeken in het weekend van 9-10-11 november j.l..
Aan de hand van een eenvoudige keuringslijst heeft hij ze beoordeeld en
punten toegekend.
Tjeerd heeft er een dvd van gemaakt en Dirk Jan de Veen dia’s.
De dvd en de dia’s worden deze avond getoond met uitleg en daarna wordt
de uitslag bekend gemaakt.
Er zal nog wel wat tijd over zijn voor ons bekende
“vragen-advies en tips ronde”.
Het bestuur rekent op een goede opkomst en neem gerust ook een goede
kennis of familielid mee.
Deze avond wordt weer gehouden te Haskerdijken in het
dorpshuis “Het Deelhuis” aan de Tolvepaed 2 en de aanvang is 20.00 uur.
Tot woensdag avond, het bestuur.

Het zijn woensdag
avonden.
Het vervolg over mijn aquarium, Ton van der Toolen.
Het bestuur:
Voorzitter,
Tjeerd Hoekstra
Tel. 0513-627040
Penningmeester,
S. Koopman
Tel. 0513-620857
Bankrek.7626725
Secretaris,
B. Schottmans,
Tel. 0561-613884
Ledenadministratie
Mevr. G. Hoekstra
Tel. 0513-627040
Bestuurslid
T. v.d. Toolen
Tel. 0561-851106

Zoals jullie al wisten was ik niet tevreden over de pomp.
Marco van Pet’s Place in Heerenveen belde mij dat hij een nieuwe pomp voor mij had.
Maar de vertegenwoordiger van Ferplast gaf mij weinig hoop dat de nieuwe pomp stiller zou zijn.
De pompen van Ferplast zijn kwalitatief minder dan de Eheimpompen.
Maar ja, daar zit wel een prijskaartje aan. De Eheimpomp die ik wilde was wel de helft duurder.
Nog maar eens gaan praten met Marco. Hij wilde de oude pomp wel terugnemen voor de prijs die ik er
voor betaald had. Daar kon ik mij wel in vinden en dus de Eheimpomp 2026 besteld. Zodra die binnen
was heeft Marco ‘s avond nog gebracht en geïnstalleerd, een prima service.
Over mijn bak ben ik zeer tevreden. Omdat de planten nu echt gaan groeien wordt het een geheel.
Het aquarium is naar mijn mening nu mooier dan bij de keuring.
Maar ja, dat vinden misschien wel meer mensen van hun eigen bak.
Ik vond de keuring geweldig, daar moeten we zeker mee doorgaan. Ik ben benieuwd of iedereen die
meegedaan heeft dit ook zo ervaart.
Maar genoeg hier over, terug naar mijn bak waar ik tegelijk maar de TL buizen heb vervangen voor
buizen van Dennerle 1x T5 39 watt Amazone en 1x T5 39 watt Tropicaplant.
Ik had in mijn oude aquarium ook verlichting van Dennerle en vind dit mooier licht en had geen last van
alg, vandaar deze beslissing.
Dit was het voor deze keer.
Ik wens een ieder fijne feestdagen en een goed uiteinde en op naar 2008
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Vissen voeren
Vissen voeren is een leuke bezigheid, en je hebt op zo’n moment ook een goede gelegenheid de gezondheidstoestand
van je vissen te beoordelen.
Hoe vaak en hoe veel er gevoerd moet worden hangt af van de aantal vissen in de bak, hun grootte en hun
eetgewoonten.
Probeer de optimale tijd voor de voedering van de vissen te vinden. Dus iedere dag omstreeks hetzelfde uur.
Zorg er voor dat elke soort voldoende krijgt, en het juiste voer.
Vergeet vooral de jonge vis niet, en pas daar ook het voeren naar aan.
Maar geef ALTIJD bescheiden porties, dat in een korte tijd wordt opgegeten.
Rottende voedselresten of grote hoeveelheden uitwerpselen van vissen kunnen de bak en het filter verbelasten,
wat rampzalige gevolgen kan hebben.

Hoe moet ik voeren.
In een normaal gezelschap aquarium is 1-2 maal voeren per dag voldoende.
Let vooral op dat alle dieren hun voer krijgen.
Vlokkenvoer dat op het water drijft zal dadelijke gegeten worden door oppervlakte vissen, en even later
ook door de vissen uit de middelste waterlagen als het voer doorweekt is en omlaag zakt.
Voor de bodembewoners kan dus te weinig overblijven, zodat ze honger moeten lijden.
Voeg voor de bodembewoners speciaal snel zinkend voer toe, bijvoorbeeld een of twee voedertabletten,
Ook erwten zijn voor bodembewoners een goede aanvulling op het menu.
Algeneters grazen haast onafgebroken op algen en bladeren. Op die manier houden ze de algengroei mooi onder bedwang, maar ze kunnen ook de beplanting verwoesten. Dit is te voorkomen door een slablad te voeren die in de
bodem wordt geplant, of met een steen verzwaard wordt.
De meeste meervallen eten er smakelijk van.

Over– en ondervoeding
Vissen die gretig op het voer afstormen raken gemakkelijk overvoerd.
Geef ze niet teveel want de dieren worden er zwaarlijvig van, leven daardoor minder lang en worden soms
onvruchtbaar. In het aquarium krijgen ze toch al weinig lichaam beweging.
In de natuur moeten ze hard werken voor hun voedsel, vaak krijgen ze maar enkele keren per week iets te eten.
Jongbroed moet wel elke dag voer krijgen, maar ook weer niet te veel anders ontstaan er groeistoornissen.
Ondervoeding kan ook een probleem zijn vooral bij jonge vissen.
Verkeerd voer is de belangrijkste doodoorzaak bij jonge vissen.
Om een nest jonge vissen groot te brengen moet er voldoende voorraad van het juiste voer zijn.
Ondervoed jongbroed groeit op tot kommervormen, en vaak met misvormingen.

Verse groente
Diverse producten uit onze eigen keuken zijn ook bruikbaar voor het aquarium.
Erwten, sla, komkommer, courgettes en aardappels zijn prima voer voor de algeneters.
Sla kan men als deze goed is afgespoeld in de bodem planten. Diepvries erwten moeten even worden geplet om de
taaie zaadrok te verwijderen.
Van komkommer, courgettes en aardappelen snijdt je plakjes die in de bak gelegd worden, het beste is deze even kort
voor te koken, maar absoluut niet gaar koken.
Van de verse groente die gevoerd wordt moeten de resten binnen een dag verwijderd worden om bederf van het
aquarium water te voorkomen.

Mededelingen
Er zitten nog steeds, “en gelukkig maar” een paar leden te springen om gezonde planten. Heeft u wat planten
over, neem ze dan mee naar de verenigingsavond van 16 januari.
Er is een volglas aquarium te koop met lichtkap en één TL buis. De afmeting van dit aquarium is
40x40x100 cm en het glas is krasvrij. De kleur van de lichtkap is wit. De prijs is tegen elk aannemelijk bod,
en het geld komt ten goede aan de verenigingskas.
Twijfelt u over het aquariumwater neem dan een flesje aquariumwater mee naar de ledenavond. Het flesje
moet geheel gevuld zijn in verband met het meten van de zuurgraad.
Bij de Pets Place winkels in Heerenveen, Wolvega, Joure en Bergum krijgt u op vertoon van de ledenpas korting.
Er is een nieuwe regio vertegenwoordiger benoemd en het is geworden Jos van het Hart. Aan deze
vertegenwoordiger kunnen wij als bestuur/of leden onze problemen voorleggen, wat temaken heeft met onze
vereniging , bestuur of NBAT.
Heeft U de contributie voor 2008 al overgemaakt?.
Zijn er vragen op aquarium gebied…. Bel of mail ons
Het bestuur

