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itnodiging 
 
Hierbij nodigen wij u uit, voor een ledenavond.  
Deze avond wordt gehouden op woensdag 17 november 2010 
in het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2, te Haskerdijken  
en de aanvang is 19.30 uur. 
 
Na  behandelen van bestuurszaken, gaan we over naar het programma van deze avond.  
 
Eerst maken we kennis met de keurmeester van deze avond, Geert van Laarhoven. 
Geert en ik (Tjeerd) zijn op zondag 24 oktober langs 5 bakken gegaan die   
geselecteerd zijn op de verenigingsavond van 17 november door de leden van de club. 
Geert heeft gekeurd naar de reglementen van de NBAT,   
(Nederlandse Bond Aquarium en Terrarium). 
Deze reglementen zijn te vinden op de site van de keurmeester van de NBAT. 
Er zijn vijf bakken gekeurd. één speciaal bak van Ab de Vrije 
en vier gezelschap bakken van Henk Bijma, Ton vd Toolen, Beert Schottmans  
en Gouke Wilpstra. 
 
We hebben de gehele dag er over gedaan, en de keermeester heeft de aquaria goed  
bekeken en Tjeerd heeft er weer een videofilm van gemaakt die op deze avond wordt  
vertoond. Geert zal tijdens het vertonen van de film er commentaar en tips bijgeven.  
Het is niet de bedoeling (en dat willen we beslist niet)  een bak af te kraken of  
negatief te zijn. Ook heeft de keurmeester niet alleen het woord, want er kunnen en  
mogen vragen worden gesteld. 
 
Wat vooral door de leden werd gewaardeerd was het praatje na de keuring. 
Er konden vragen worden gesteld en er werden aanwijzingen gegeven om de  
kompositie van de planten of decoratie materialen of keuze vis nog beter uit te laten  
komen. Het zijn tips, dus het is aan de eigenaar zelf om het te veranderen. 
 
Door droevige omstandigheden heeft Geert nu tweemaal achter elkaar gekeurd bij  
Natuur in Huis, maar wat hem opviel was dat de tips die hij verleden jaar heeft gegeven 
bij veel deelnemers was uitgevoerd. 
Het peil van de bakken van de regelmatig meedoende kandidaten was weer veel  
beter en mooier dan verleden jaar, je ziet de bakken rustiger en mooier worden. 
Het was genieten, dus leden kom naar deze avond en geniet mee. 
 
We hopen dat er nog wat tijd overblijft zodat er nog vragen of problemen kunnen  
worden behandeld, dus een aquarium ronde. 
 
Neem gerust belangstellenden mee, want het wordt een leerzame avond. 
 
  Het bestuur 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

 
Noteer alvast  in uw   
agenda   de                          
volgende  
ledenavonden 
 
12 januari   2011 
16 februari  2011 
16 maart   2011 
13 april   2011 
   
 
  Het zijn woensdag 
  avonden 

 

17 november 

uitslag  

clubkeuring 

door  

keurmeester 

Geert van  

Laarhoven 

 



Stukje van Ton 
 
Hier het vervolg van de bouw van mijn vijver. 
 
Eerst goede vijverfolie gekocht. Dat deze rubbersoort er in diverse diktes te koop was, dat wist ik. Gelijk maar de dikste 
gekocht, want goedkoop is vaak duurkoop, zegt men bij mij in de familie. 
En je moet er toch niet aan denken dat je vijver klaar is en er zit een lek in. 
 
De vijverfolie op maat gesneden (liever te ruim dan kan je altijd de rest wegsnijden). 
De plaats waar de vijver moet komen goed waterpas 
gemaakt en mijn geval ook betegeld. 
Toen het rubber uitgelegd en de binnenmuren konden 
gekit worden. Je kan ook metselspecie gebruiken, 
maar ik heb voor kit gekozen. 
De kit doe je in een kitpistool zodat je goed gedoseerd 
op de stenen kan spuiten zonder geknoei. 
Ik wilde er verlichting in en heb voor led verlichting 
gekozen. 
Bij het tuincentrum waar ik de stenen heb gekocht heb 
ik ook de led spotjes uitgekozen. Dan konden zij 
meteen de gaten in de stenen boren. 
Toen de binnenmuren stonden meteen de spotjes erin 
gelijmd en klaar is Kees (Ton ). 
Toen het rubber om de binnenmuren geslagen en het 
kitten van de buitenmuren kon beginnen. 
Voor het op maat maken van de stenen had ik bij de 
bouwmarkt een stenenbreker gehuurd. 
Zo’n apparaat met een hefboom, dan kost het geen 
kracht en is veel gemakkelijker dan flexen. 
Oké, de buitenmuur een dag laten drogen en toen het 
rubber er strak overheen getrokken. 
Ik had bij het tuincentrum een afwerkplaat in verstek 
laten zagen zodat die plaat over de binnen- en buiten-
muur viel. 
Toen de plaat op beide muren vast gekit en daarna het 
overtollige rubber weg gesneden. 
En klaar was de vijver. Volgende keer meer over het 
inrichten van de vijver. 
Voor het eindresultaat zie foto. 
 
Ton v.d.Toolen 

NBAT dag te Boxel, 
 
Voor 8.oo uur zaten we al in de auto. Ton uit Wolvega gehaald en op naar het zuiden. 
Na twee uur rijden kwamen we aan bij een grote school, formaat leerfabriek, waar de NBAT dag gehouden werd. 
Er was een markt die in de grote gangen van het schoolgebouw uitgestald waren. 
Groot was de markt niet, wel gezellig, maar er was weinig variatie in aquarium artikelen, planten en levende have.  
Wat wel indruk wekkend was, is de filmzaal waar de presentaties werden gehouden van verschillende categorieën n.l. 
10.15 uur: vijvers, 11.15 uur: gezelschapsaquarium, 13.30 uur: terrarium, 14.30 uur: speciaalaquarium zoet water, 
15.30 uur: zeewateraquarium. 
Waar onze belangstelling naar uit ging was natuurlijk het terrarium, omdat we daar voor de eerste keer aan mee deden. 
Het commentaar door de keurmeester was mild te noemen, en omdat het terrarium nog maar 8 maanden oud was tijdens 
de keuring was men zeer positief over begroeiing en compositie. We hebben alle presentaties gezien van alle categorieën 
en er staan prachtige bakken en terraria’s in Nederland. 
Om 16.30 uur kwam de uitslag. Tot onze verbazing werden we nummer 5 van de 12 terraria die landelijk mee deden. 
Een resultaat wat we niet hadden verwacht.  
Om 18.30 uur stapten we weer in de auto met bloemen en keuringslijst en naar twee uur rijden waren we weer thuis. 
Een leuke en vooral een leerzame dag, en een compliment voor de aquariumvereniging van Boxel die dit evenement  
samen met de NBAT heeft georganiseerd.                                                                                     Tjeerd en Grietje 



Te koop aangeboden 
 
Ik heb mijn 1 meterbak leeggehaald en ik heb de zolder opgeruimd, daarom heb ik aardig wat dingen over. Als je ergens  
belangstelling voor hebt hoor ik het graag. Alles kan meegenomen worden naar een hobbyavond of opgehaald worden in 
Leeuwarden.  
Contact: Rommer Talens 
Tel: 06-47694046 
Email: rommer.talens@gmail.com 
 
Vissen: 
 
5 a 6 stuks Chromaphyosemion volcanum “mile four”  J.V.C. 05 
Dit is een kleine killie die een centimeter of 4 word. Deze vis is  goed te houden is een gezelschapsbak. Omdat de vis in veel 
variaties voorkomt lijkt hij niet helemaal op de foto maar het geeft een goede indruk.  
http://www.killi.org/gallery/image_page.php?lang=nl&lang=nl&album_id=32&image_id=4513 
Prijs 10 euro voor de hele groep 
 
5 a 6 stuks Barbus barilioides 
Een leuk barbeeltje die uitstekend geschikt is voor in het gezeglschapsaquarium.  
Foto en meer informatie staat hier: http://aquavisie.retry.org/Database/Vissen/Barbus_barilioides.html 
Prijs 10 euro voor de hele groep 
 
Plantenvoeding 
 
Easylife fosfo 250 ml 
Zit nog in gesloten verpakking. Easylife fosfo is bedoelt voor bemesting van fosfaat 
http://www.aquariaveldhuis.nl/index.php?MESTSTOFFEN-VOOR-PLANTEN=EASY-LIFE-FOSFO&productID=7920 
prijs 3 euro (is 50% van winkelprijs) 
 
 
Filters 
 
Tetratec 1200 
Deze krachtige filter pompt maximaal 1200 liter per uur en bevat veel ruimte voor filtermateriaal. Er zitten 4 compartementen 
in het filter, Er zit filtermateriaal bij voor 3 compartementen, 2x filterschuim en 1x bioballen. Daarnaast zitten alle bochtjes en 
dergelijke er bij. Filterslangen niet. Geschikt voor aquaria vanaf 100 liter tot 500 liter. Voor meer informatie: http://
www.aquariaveldhuis.nl/index.php?productID=5639 
Prijs 50 euro 
 
Eheim profesionel 
Deze filter pompt maximaal 700 liter per uur en bevat veel ruimte voor filtermateriaal. Er zitten 2 compartementen in het fil-
ter. Er zit geen filtermateriaal, slangen en bochtjes bij. Geschikt voor aquaria vanaf 50 liter tot 250 liter. Voor meer informa-
tie: http://www.aquariaveldhuis.nl/index.php?EHEIM-PROFESSIONEL-BUITEN-FILTER=Eheim-
professionel&productID=361 
Prijs 35 euro 
 
Stofzuiger 
Ik heb een Aquariumstofzuiger in de aanbieding. Werkt op batterijen en slechts 1 keer gebruikt (om te kijken hoe zoiets 
werkt). Meer informatie: https://www.wesdijk.nl/webshop/aquariumspeciaalzaak/products/overige-5/hs-stofzuiger-op-
batterij.html 
prijs: wat je er voor over hebt ☺ 
 
Boeken en Jaargangen Het Aquarium 
 
Jaargangen Het Aquarium.  
Ik heb een grote verzameling oude nummer van Het Aquarium 
Ik heb de jaren 1972 tot 1991 ingebonden 
Daarnaast veel losse nummer die ook uit die periode komen.  
En 2 losse nummers die uit 2008 komen. Dus heb je belangstelling voor een of veel ingebonden jaargangen of voor 1 tot 100 
losse nummers, ze zijn gratis! 
 
Boeken 
Ik heb veel oude aquariumboeken in de aanbieding, deze boeken heb ik overgenomen van een aquariumbibliotheek. De boe-
ken zijn zeker geen juweeltjes maar als je geen enkel boek hebt waar vissen in staan of als je alles leest wat los en vast zit op 
aquariumgebied, of als je benieuwd bent hoe ze 50 jaar geleden over aquariumhouden dachten, dan zit er vast wel wat leuks 
bij, de boeken zijn gratis 


