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itnodiging 

Hierbij nodigen wij u uit voor een ledenavond. 
Deze avond wordt gehouden op woensdag 16 november 2011 
In het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2, Haskerdijken. 
Aanvang 19.30 uur. 
 
Wat gaan we deze avond doen? 
Voor de pauze. 
Op de vorige ledenavond hebben we uit de 13 aquaria die meegedaan hebben aan het 
schouwen 6 bakken uitgezocht. 
Deze aquaria en één terrarium zijn inmiddels bezocht door het bestuur en  
keurmeester Bart Vries. 
Tijdens het keuren door Bart is er weer een video film gemaakt die op de ledenavond 
vertoont wordt. 
De keurmeester geeft bij deze beelden commentaar volgens de richtlijnen van de 
NBAT, waarvan de deelnemende leden lid zijn. 
Dit commentaar is positief bedoelt om de deelnemers tips mee te geven om door 
kleine veranderingen een nog mooier resultaat te behalen.  
 
Na de pauze.  
Is er gelegenheid om vragen te stellen aan de keurmeester  
betreffende de uitslag en/of vragen over je eigen aquarium. 
 
Het wordt weer een drukke maar leerzame avond. 
 
Neem gerust belangstellende mee. 
                                                                                     Het bestuur. 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

Ledenavonden 
seizoen 2011- 2012 
 
18 januari  2012 
15 februari  2012 
14 maart  2012 
11 april 2012 
 
Het zijn  
woensdagavonden. 
Aanvang 19.30 uur. 
 

Hier weer een stukje over mijn aquarium. 
 
Hier weer een stukje van mij, deze keer gaat het niet over mijn aquarium maar wat tips. 
Als je aan een  nieuw aquarium gaat beginnen. 
 
Kies eerst wat voor soort vissen je wilt hebben. De omvang van de bak pas daar namelijk op aan. Laat 
je niet leiden door de volkswijsheid dat een vis zich aanpast aan de grote van een aquarium. Dat is een 
fabeltje. Vissen krijgen namelijk altijd hun natuurlijke grote, ook als ze in een te kleine bak worden 
gedaan. 
Informeer jezelf over de waterwaarden van het water dat in jouw regio uit de kraan komt. 
Informatie hierover kan je krijgen op internet of bij het waterstation in de regio. 
Bespaar niet op de afmeting van de bak. Een algemene stelregel luidt: hoe groter het aquarium, hoe 
beter. Vooral omdat het biologisch in een grote bak makkelijker stabiel is te houden dan in een kleine-
re. Dan de keuze uit een merkaquarium of zelf bouw. Daar wil ik het de volgende keer over hebben. 
Ton. 



   
  Stukje van Dick en zijn Sumatraantjes  
 
   

  
 
 
 
 
  
   
 

                                              Aquariums overzicht 
 
Hallo leden, deze keer wou ik het eens laten zien wat ik zoal aan aquariums in huis heb staan. 
Krap een jaar geleden weer met een tussenpoos van 20 jaar met deze fantastische hobby begonnen. zoals 
ik al schreef in een eerder stukje begonnen met een Juwel (panorama) 
Maar goed, daar ging zoals jullie hebben kunnen lezen niet veel goed! Wat een narigheid was dat.  
Het voordeel is wel dat je daar ontzettend veel van leert. Het geduld opbrengen is nog een 
probleem wat nog het ergste is van alles. Iedereen wil dat zijn aquarium er natuurlijk flitsend 
bij staat. Maar helaas is het een stukje natuur en dat laat zich vaak moeilijk sturen. Ook hoe je 
opstart met een aquarium is zo belangrijk, dat je je er eerst eens in moet verdiepen wat je zoal 
aan problemen kan tegen komen. Lees literatuur of laat je adviseren. Maar nu even iets vertellen over 
mijn aquariums. Qua opbouw is er geen een de zelfde. Ik zie het nog steeds als 
een soort projecten waar ik elke dag naar zit te kijken en genieten trouwens, om te kijken wat 
nou het beste aan opbouw voldoet. Als ik dan zeg, niets is het zelfde, daar begint het al met de bodem. 
Allemaal verschillend van samenstelling. Met voedingsbodem, zonder, met bodem 
verwarming, gewassen grind van te voren en ongewassen. ook verschillende soorten grind 
gebruikt. Van soort lava gesteente tot heel fijn en grof grind. Wat is nou een goede ondergrond om je 
planten goed aan de groei te krijgen. Nou, ik weet het eigenlijk nog niet helemaal.  
Ook is de beplanting van elke bak ook vrij verschillend van aard.  
Planten wissel ik ook uit, om te kijken in welke bak ze het beste groeien. Laten we maar zeggen dat ik er 
een soort studie van maak. En hou een soort logboek bij van mijn bevindingen. En daar heb ik veel aan. 
De soorten vis die ik heb, is ook aan elke bak aangepast. Een bak kopen en vol storten met vis is echt 
niks voor mij en het komt de dieren niet ten goede. 
 
Maar nu het eerste aquarium Aqua opbouw Juwel rekord 
60x30x30 cm met het originele filter. 
Bodem: voedingsboden van Dennerle. 
Verlichting: daylite 15 watt met reflector 
Grind: lava structuur 
Achterwand: juwel amazone root. 
Co2: geen. 
 
Planten: echinodorus cordifolius, vallesneria. 
echinodorus latifolius. twee soorten crypto’s en rotala  
rotundifolia en als drijfplant: ricia fluitans en mosselplant. 
Vissenbestand: prisstela,s Serphea tetra en  
roodneuszalmpjes.  
Verder een heleboel garnaaltjes en een stuk of  
4 helena slakken. 
Leeftijd van dit geheel: 1 jaar. 
 
Toevoegingen: plantenvoeding van  
easy life: carbo-profito-ferro 
Bevindingen van dit aquarium: gelijk vanaf het begin is de 
groei van de planten een probleem. rotala wil hier niet in 
groeien en behalve de echinodorus groeit de rest traag.  
Misschien komt het door de cordifolius die alle groeistoffen 
tot zich neemt. 
Verder een probleemloos aquarium en dit mooi zo laat. 
 
 
Volgende keer verder met een aquarium van mij. Zie foto 3 
Dit aquarium is drie dagen oud. 
                                                       tot de volgende keer. 
Dick. 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 


