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itnodiging
Hierbij nodigen wij u uit, voor een ledenavond.
Deze avond wordt gehouden op woensdag 17 februari 2010
te Haskerdijken in het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2,
en de aanvang is 19.30 uur.
Wat staat er deze ledenavond op het programma?
Voor de pauze, een korte jaarvergadering.
Tijdens de pauze, een kleine verloting,
Vragen bij deze, aan de leden om een prijsje meenemen voor de verloting
En daarna een rondje aquarium problemen.
Na een welkoms woord gaan we eerst het verplichte officiële gedeelte doen.
Zoals: Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Verslag penningmeester en kascommissie.
Verslag kascommissie.
Verslag secretaris.
Verslag ledenadministratie.
Bestuursverkiezing; dhr. Beert Schottmans is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. (jammer). Indien er geen tegen kandidaten zijn is dhr. Ton v.d. Toolen bereid de
functie van secretaris over te nemen.
Daarom bij deze, alvast een oproep aan aquaria liefhebbers die eerst zonder functie,
maar met inzet, mee willen draaien, samen het bestuur.
Liefhebbers kunnen zich voor de aanvang van de vergadering opgeven bij het bestuur.
Contributie en begroting.
Activiteiten en rondvraag.
Rondvraag.
De verslagen van de secretaris en penningmeester en ledenlijst worden per e mail en brieven
verstuurd, maar worden ook voor de aanvang van de vergadering ter plaatse uitgereikt.
Dit in verband met het publiceren op internet.

Stukje van Ton.
Hier weer een stukje over mijn aquarium. Al
lang liep ik te zoeken naar een tl verlichting,
die ik in de donkere hoek van het aquarium
kon plaatsen.
Want zoals bij de meeste gekochte aquariums is de verlichting een stuk korter dan de
bak zelf.
Zo ook bij mij, lengte bak is 1meter 20 en de
tl buis is 89cm.
Dat betekent dat je in iedere hoek 15cm lang
geen licht heeft in mijn geval.
Dat zie je terug bij de planten die in deze
hoeken staan.
z.o.z.

Ze groeien minder en trekken altijd schuin naar het
licht toe. En als je met een keuring mee doet, krijg je
dat natuurlijk ook te horen. Maar goed ik liep dus een
tijdje te zoeken naar een oplossing. Tot ik in Barneveld bij de landelijke huiskeuring een tl verlichting
zag liggen, precies wat ik zocht. Tien watt en een
lengte van 33cm. Want langer zou niet passen in mijn
lichtkap. De lichtkap is 58cm breed maar loop aan
beide kanten rond af
De bestaande situatiewas dat de verlichting verdeeld
was over de lengte van de kap.
Ik heb de verlichting stijf een hoek in geschoven en
in de vrije ruimte aan de andere kant de nieuwe tl
verlichting aan gebracht. Dat heb ik door gaatjes te
boren in het
profiel van de rails.
Dat moest wel in het profiel, want de lichtkap is te
dun daar kan je niet in boren.
Het geheel zit er nu 3 weken in, maar ik kan het nu al merken aan de planten.
De totale verlichting bestaat nu uit 2x 39 watt tl 5 en 1x 10 watt tl 8. Dit was het weer.

Voedsel
Voor de aanschaf van dieren ben ik eerst met het kweken
van voedsel begonnen, Want kikkers eten geen droogvoer.
Het beste en gemakkelijkste is het kweken van fruitvliegen. Er zijn er verschillende soorten namelijk groot en
klein, met en zonder vleugels.
Bij een kleine kikker hoort dus een kleine fruitvlieg, en het
gemakkelijkste voor je zelf en je omgeving is wel dat ze
gedegenereerde vleugels hebben en daardoor niet kunnen
vliegen. Al snel en portie fruitvliegen gekocht.
Op internet zijn verschillende recepten waar de dieren op
gekweekt kunnen worden. De basis is havermout, en daar
kan van alles doorheen.
Het belangrijkste is dat de havermout en klein beetje gaat
gisten, en daardoor een klein beetje alcohol ontstaat.
Eerst geprobeerd met 8 bananen, kilo havermout en wat
vruchtensap. Alles goed mengen met een blender tot een
stevige massa. Een paar potten vullen waar bakkersgist aan
wordt toegevoegd, en de rest bewaren in de koelkast,
Het werkt, maar een groot nadeel is dat het erg gaat stinken
wat niet leuk is voor de omgeving.
Toen geprobeerd met havermout, goedkope zoete wijn en
melk, in de verhouding van 1 op 1.
Moet zeggen dat het goed werkt, en stinken doet het niet
meer. Het is wel noodzakelijk dat de nieuwe potten eerst
een dag staan zodat het gisten zijn werk heeft gedaan, en
daarna de vliegen er in. Namelijk gisten is het werk van
bacteriën die CO2 produceren en daardoor het zuurstof
verdringen en de vliegen stikken.
Heb nu nog een nieuw recept gekregen en dat is havermout
de goedkoopste die er is, natuur azijn en melk.
Ook weer 1 op 1 en dat goed mengen met een blender.
Potten vullen en een dag laten staan en vliegen uitzetten.
Na ongeveer 2 weken kun je voeren.
De kweek temperatuur is ongeveer 24 graden.
Om de vliegen een voeding waarde te geven, kun je ze
bestrooien met een vitamine preparaat en dan voeren.
Ook kun je de vliegen op een fruitmix zetten met een geweekte kattenbrokje. Wat de vlieg eet, eet ook de kikker.
Tjeerd

Ton v.d. Toolen.
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Jaarverslag secretaris seizoen 2008-2009
Woensdag 24 september 2008
De eerste ledenavond van het nieuwe seizoen was weer op de locatie in het Dorpshuis te Haskerdijken.
Deze avond hebben we eerst even bij gepraat, hoe is het met het aquarium in de afgelopen vakantieperiode gegaan.
Na de pauze is het keuringsreglement van de NBAT ter sprake gekomen i.v.m. de komende clubkeuring.
Woensdag 22 oktober 2008
Deze verenigingavond hadden we als thema, de werking van het filter in het aquarium. Ons lid Joost Edens heeft een
duidelijke uitleg gegeven van de reinigende werking ervan en de belangrijke rol voor het biologische evenwicht in
onze aquaria.
Woensdag 19 november 2008
Deze avond was de uitslag van de huiskeuring. We hebben de tien aangemelde aquaria bekeken. Dit ging via, van
tevoren gemaakte, dia’s en videobeelden. De keurmeester Eringa uit Roden heeft hiervan de vijf besten er uit
geselecteerd, die ter plaatse, nader door hem werden bekeken.
Woensdag 18 januari 2009
De eerste verenigingsavond in het jaar 2009 stond in het teken van de jaarvergadering. Alles was prima in order en
de financiën waren prima in o,k, Geen veranderingen in het bestuur. Na het officiële gedeelte is door keurmeester
Eringa uit Roden, met behulp van videobeelden, de einduitslag van de clubkeuring bekend gemaakt.
Woensdag 25 februari 2009
Deze verenigingsavond hadden we een in-en verkoop avond. Er waren allerlei aquarium artikrlrn meegenomen en
die werden vlot onderling verhandeld. De clubkas werd er ook nog mee gespekt.
Woensdag 25 maart 2009
Deze avond stond helemaal in het teken van het eigen aquarium. Dus eigenlijk een grote ronde eigen aquarium.
Gesproken werd over groeien van planten, voedingsstoffen, CO2, en wat wordt aangeboden in de winkels,
Genoeg ingrediënten voor een leerzame en nuttige avond. De DVD van de einduitslag van de Districtskeuring is deze
avond ook nog vertoond.
Woensdag 22 april 2009
Op de laatste avond van het
Financieel verslag 2009
verenigingsseizoen hadden
we als onderwerp achter -of
Ontvangsten
Uitgaven
zijwanden maken. Ons lid Ale
Bankkosten
€
83,90
Rinzema gaf een keurige demonstratie hierover, om met Saldo Bank per 1.1.09
€ 1.995,63
NBAT
€ 843,00
weinig kosten een prachtige
Saldo kasboek per
wand te maken.
€
86,50
Zaalhuuur
€ 110,00
1.1.09
Op zaterdag 21 maart 2009
€ 1.325,00
Porto
€
64,36
Op deze dag, hadden wij als Contributie
Donatie
€
217,50
Printerinkt
€
49,99
vereniging, samen met DNN,
€ 120,00
Reiskosten
€
49,50
de organisatie voor de uitslag Clubkeuring
van de districtkeuring seizoen
Verkoop artikelen
€
50,49
Clubkeuring
€ 433,74
2008-2009. Deze vond plaats
Bloemen
€
33,95
in restaurant Koningshof te
Loterij
€
Diversen
€
27,99
Heerenveen. Er waren veel
Saldo Bank
€ 2.090,46
aquarianen uit de drie noordelijke provincies.
Diversen
€
28,00
Saldo Kasboek €
36,23
Algemeen
€ 3.823,12
€ 3.823,12
Toch hebben we weer een
leuk en vooral een leerzaam
en boeiend seizoen gehad. De
Uitleg diversen
uitwisseling van gegevens en
ervaringen tijdens het vragenrondje op de verenigingsOntvangsten
Uitgaven
avonden viel in goede smaak.
Onderwerp
Bedrag
Onderwerp
Bedrag
Met de eigen clubkeuring
stijgt het niveau van de aquaTeruggaaf donaria. Met een uitstekende opNBAT
€
28,00
€
24,00
tie
komst en inzet blijven we
positief.
Kosten jubilaris
3,99
Secretaris, Beert Schottmans.

ledenlijst per 1-1-2010
J.M. Aben
I. Bergsma
D. Brouwer
J. Bijma
H. Bijma
Joost Eden
J.Fennema
J.Galema
J.Hoekstra
Tj. Hoekstra
G.J. Hoekstra de Jong
Max v.d.Heide
A.C.v.d.Hoek
S.Koopman
D.v.d.Meer
St. Moerborgh
A.Mulder
L.P.Meester
T.den Ouden
H.Post
Pets Place
A.Rinzema
B.Schottmans
M. Schotanus
H.Sterenborg
T.v.d.Toolen
B.v.d.Veen
H.Vaartjes
A. de Vrije
G. Wilpstra
Alex Ziel
H.Brouwer
L. de Bruin
J.Heida
K.Hoekstra
E.v.Genne
H.v.Gelderen
D.J.v.d.Veen
M.Wink
M.J.Westhof

Bakkeveensterweg 6
Ludgerusstraat 4
Bordine 5
G. Bootsmastraat 18
Lijnbaan 14-5
A.Schweitzerstr.17
Wettertoer 212
Iepenlaan 4
Marktweg 79-22
Burg. Falkenaweg 185
Burg. Falkenaweg 185
De Skeakel 5
Klauwertswei 7
A.Tademaweg 6
Tjongerpad 23
p/a H. Hebbesstraat 1
Havikshorst 16
Gijsbertjapiksstraat 51
De Wetterkamp 60
Karst de Jongweg 54
Wettertoer 7
Dr.Prakkenleane 35
Bremstraat 52
K. de Jongweg 68
Lepelaarstraat 58
Kleine Vos 25
Kromhoek 40
Sieverstraat 104
De Kluut 9
Dr. Prakkenleane 39
De Wurdze 8
Donateurs
Aegwirderweg 354
Aegwirderweg 366
Hoofdstraat Oost 8
van Helomalaan 25
Bekhof 2
Rode Molenstraat 1
Mulderstraat 30
Stationsweg 80
E.A.Borgerstraat 18

8434 NP Waskermeer
8561 BN Balk
8604 AC Sneek
8531 EP Lemmer
8531 JR Lemmer
8921SL Leeuwarden
8442 PE Heerenveen
8441 BT Heerenveen
8444 AC Heerenveen
8443 DC Heerenveen
8443 DC Heerenveen
9244 BK Beetsterzwaag
9248 SE Siegerswoude
8442 JW Heerenveen
8508 RL Delfstrahuizen
8442 GH Heerenveen
8446 KW Heerenveen
8501 JP Joure
8501 PN Joure
8442 GR Heerenveen
8442 PC Heerenveen
9247 BX Ureterp
8471 VJ Wolvega
8442 GS Heerenveen
8446 JM Heerenveen
8472 CC Wolvega
9249 NE Frieschepalen
8442 KS Heerenveen
8446 KA Heerenveen
9247 BX Ureterp
8494 PH Akkrum

0513-415784
0513-651281
0513-651591
0512-302830
0561-613884
0513-682388
0513-626986
0561-851106
0512-301499
06-42542151
0513-629020
0512-302757
0566-650679

8458CM Tjalleberd
8458 CM Tjalleberd
8471 JL Wolvega
8441 BX Heerenveen
8421 DD Oldeberkoop
8501 LJ Joure
8395 RA Steggerda
9001 EJ Grouw
8501 ND Joure

0513-529735
0513-529290
0561-614258
0513-681168
0516-451727
0513-415661
06-27045513
0566-624553
0513-416987

Bedankt 2009
Bosma Haskerdijken
C,Span Heerenveen
overleden
W.Rosener-Mans Wolvega
D. de Leeuw Joure

0516-491663
0514-602311
0515-414381
0514-566261
06-50567721
06-20408474
0513-625797
0513-629441
0513-633937
0513-627040
0513-627040
06-12613932
0512-302099
0513-620857
0514-541678
0513-269873

