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itnodiging 

Hierbij nodigen wij u uit voor een ledenavond. 
Deze avond wordt gehouden op woensdag 19 oktober 2011 
In het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2, Haskerdijken. 
Aanvang 19.30 uur. 
 
Wat gaan we deze avond doen? 
We gaan de uitslag bepalen van de clubkeuring. 
Het bestuur is bij 12 clubleden langs geweest die zich op de vorige ledenavond     
hebben opgegeven voor de clubkeuring, en hebben naast de gastvrijheid en  
gezelligheid ook nog de aquaria gefilmd.  
Op deze avond wordt deze film getoond en kunnen de aanwezigen leden op een 
stembiljet anoniem hun voorkeur aangeven welke aquaria zij de mooiste vinden van 
VIER verschillende categorieën die mee gedaan hebben. 
 
De deelnemers die de voorkeur krijgen van de leden worden gevraagd mee te doen 
aan de officiële keuring die dan op zaterdag 22 oktober plaats vindt door keurmeester 
Bart Vries uit Sappemeer. Omdat het kort dag is voor de keuring maken we op de 
ledenavond  direct afspraken wanneer we langs komen met de keurmeester. 
 
Omdat wij onze aquaria niet mee kunnen nemen naar de ledenavonden is het een 
mooie gelegenheid om elkaars bakken te bekijken. 
 
Verder als er nog tijd over is kunnen we nog even kletsen over het aquarium en de  
problemen die zich wel eens voordoen. 
 
Neem vrienden en belangstellende rustig mee naar  deze avond.       Het bestuur. 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

Ledenavonden 
seizoen 2011- 2012 
 
16 november 2011 
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. 
 
Na de eerste ledenavond gemist te hebben door een heerlijke vakantie op Kos, wordt dit het eerste 
stukje na de zomervakantie. 
 
Ik wou het hebben over mijn roodkopzalmen( hemigrammus bleheri). Deze vissen laten zich in mijn 
bak alleen zien bij het voeren. 
Terwijl ik bij andere aquariums de roodkoppen altijd op de voorgrond zie zwemmen. 
Ik heb een school van twaalf stuks en ze zitten ongeveer nu vier jaar in dit aquarium. 
Ze zitten bij een school kegelvlekbarbelen( rasbora heteromorpha) en een school rasbora gallaxy plus 
drie diamantgoerami(trichogaster leeri). 
Heb geen idee waarom ik ze alleen bij het eten zie. Misschien heeft iemand hier een verklaring voor. 
Ik hoor het wel ( of misschien niet) op de eerst komende ledenavond. 
Voorlopig blijft het een raadsel voor mij. Tot het volgende stukje. 
 
Ton. 



   
  Stukje van Dick en zijn Sumatraantjes  
 
   
 Impressie verschillende aquaria winkels 
 
Ik was in de buurt van IJmuiden en kon een paar dagen logeren bij een vriend van 
mij aldaar. Die wou ook beginnen met een bakje, dus het plan opgevat om eens 
enkele aquaria zaken daar en in de omgeving van IJmuiden op een bezoekje te trak-
teren. Konden we voor hem wat spullen kopen voor zijn nieuwe aquarium en 
ik kon dan eens kijken wat er daar zoal te koop en te bekijken viel. 
En ik moet zeggen, het was de moeite waard!  Ik wist echt niet dat het verschil zo 
groot zou zijn. Bij de ene winkel leek de tijd te hebben stil gestaan en in de andere 
waan je je in een andere wereld. En hier een kleine sfeer impressie van gemaakt. 
Eerst een bezoekje gebracht aan een winkel waarvan mijn vriend zei, dat er het er 
een grote puinhoop was en dat was niet gelogen. Echt niet normaal dat er op deze 
manier gehandeld mag worden in vissen! De bakken waren niet om aan te zien en 
ongelofelijk vies en er wordt niet eens de moeite genomen om dooie vissen er uit 
te halen. Je zag er gewoon nog wat graten op de bodems van de verschillende 
bakken liggen. Ik dacht dat ik al wat mee had gemaakt, maar dit sloeg echt alles! 
Zou er nog wat plaatjes van schieten, maar mijn vriend raadde mij het af om het 
daar niet te doen. Er liep van dat schorem in de winkel rond en die zouden het niet 
erg op prijs stellen als ik dat zou doen. Ik moest me echt in houden om toch stiekem 
wat vast te leggen en maar niet gedaan. Terug bij de auto, was ik echt volslagen 
verbijsterd dat zoiets gewoon maar kan. Deze winkel was in Haarlem. 
Om deze ellende te vergeten besloten we naar Heems(sinds 1812) In Heemstede te 
gaan. Tja, en wat je dan ziet! Prachtige verkoop bakken en personeel in keurige 
kleding. Alles was daar splinter nieuw en straalde. Foto maken was geen probleem 
zodat ik er een paar heb genomen met mijn telefoon. (camera vergeten) 
Alleen voor al dit moois moest je daar ook uit de portemonnee en niet zo,n beetje 
ook. Maar het was tenminste wel genieten geblazen en de vorige ellende vergeten. 
                                         18-23 foto,s stellingen en discus vissen 
Na hier een anderhalf uur te hebben rond gelopen besloten we naar huis te gaan en 
de volgende dag naar Utropica in IJmuiden te gaan. En dat was geen verspilde tijd 
want allemachtig, wat een grote zaak. Enorme bakken chicliden en gewone vissen. 
Een kassa van 7 meter met er onder een chicliden bak over de zelfde lengte. 
Enorme voorraad tweede hands aquaria en niet van die kleintjes!!! 5 meter was 
niks. Ook voor wat je daar allemaal bij moet hebben was het overweldigend wat 
daar te koop was. Ook op het gebied van biologische filters was er van alles te krij-
gen. Hier waren de prijzen al een heel stuk aantrekkelijker. Zodat we hier voor mijn 
vriend zijn aquarium het meeste hebben gekocht. 
                                         24-31 foto,s chicliden , achterwand. 
En toen een bezoek gebracht aan een winkel in IJmuiden die in een gewone woon-
wijk was. Eenmaal binnen wist ik niet wat ik zag! echte originele aquarium 
wanden uit grootmoeders tijd. Gefilterd met de ouderwetse hoekfiltertjes en wat 
mij nog het meest verbaasde zonder verlichting er boven en toch kon je wel alles 
redelijk goed zien. Dit geheel was zo,n 50jaar oud en natuurlijk hier en daar gereno-
veerd. De prijzen voor vissen waren echt de helft of nog minder ten opzichte van de 
andere winkels. Na hier nog wat te hebben gekocht naar huis om een aquarium in te 
richten.  foto, 32-33. 
                                         
Tot de volgende keer, Dick 
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