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itnodiging 

Het is weer zover, de vakanties zijn voor de meeste leden weer voorbij. 
De dagen worden korter en de avonden langer en dus wordt het tijd voor het aquarium en de 
aquariumvereniging. 
We starten het seizoen met een ledenavond op woensdag 21 september a.s.. 
De avond wordt weer zoals altijd gehouden in het dorpshuis “Het Deelhuis”,  
Tolvepaed 2, te Haskerdijken, en de aanvang is om 19.30 uur. 
 
Wat gaan we doen op deze ledenavond? 
Voor de pauze kan en mag iedereen vertellen hoe het met zijn of haar aquarium  
gegaan is tijdens de zomer periode. 
Hierdoor krijgen we weer een discussie die voor iedereen leerzaam kan zijn. 
Want van fouten of ongelukjes “hoe jammer dan ook” daar kan iedereen van leren, 
maar kan er ook voor zorgen, dat het jouw en de vissen niet overkomt. 
Dat kan veel ergernissen en verdriet voorkomen. 
 
Na de pauze gaan wij het hebben over de clubkeuring 2011—2012. 
Eerst wordt uitgelegd waarom clubkeuringen zo belangrijk zijn voor een vereniging. 
Denk alleen maar aan het laten zien van je aquarium aan de andere leden. 
Ook de contacten die je krijgt zijn belangrijk en je hebt een praatje bij de bak. 
Want de bestuursleden komen bij je langs en geven adviezen en kleine tips. 
Je kunt je op deze ledenavond opgeven voor het deelnemen aan de clubkeuring, en 
als je niet op de ledenavond afwezig bent, geef je dan op per telefoon of e-mail aan 
de voorzitter. 
De bestuursleden komen langs in de week van  26-9 t/m 1-10  om te schouwen en 
filmen en de bakken te bekijken. 
Op de ledenavond van 19 oktober wordt de gemaakte DVD vertoont en kunnen de 
aanwezige leden stemmen welke aquaria doorgaan naar de officiële clubkeuring, die 
gedaan wordt door een keurmeester van de NBAT op zaterdag  22 oktober.    
Keurmeester is Bart Vries uit Hoogezand. 
Het is belangrijk dat u een agenda meeneemt om een afspraak te maken voor het  
filmen en schouwen van uw aquarium. 
Het wordt een drukke tijd voor de bestuurders om de afspraken goed te doen  
verlopen, en we vragen dan ook medewerking van de leden om een zo efficiënt mo-
gelijke route  te kunnen maken. 
 
De kosten zijn eenmalig 10,00 €, en degene die mee gedaan hebben krijgen een DVD 
van alle aquaria.  
Als ze doorgaan naar de officiële clubkeuring worden er geen verdere kosten in  
rekening gebracht. 
 
Dus belangstelling?  neem de agenda mee voor een afspraak.           Het Bestuur.  
 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

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



   
Dick en zijn sumatraantjes. 
Deel 4 
 
Om terug te komen op de volgende keer, wil ik eerst eens wat anders onder de aandacht 
brengen. Al een hele tijd spring ik wel eens in als een soort probleem oplosser voor aquaria. 
Doe wat onderhoud bij de mensen thuis en ga ook adressen af die ik krijg van de petsplace. 
Dit als extra service.  
En ik zal je vertellen, je komt wat tegen!!  
 
Mensen waar de aquaria er als een plaatje bij staan, maar toch wat meer willen 
weten om het ook zo te houden. En ik had net zo goed biologie leraar kunnen 
worden. Ik zeg ook nooit meer dat ik ook wel wat weet van vijvers en voor je 
het goed en wel in de gaten hebt zit je met je vingers in een vijver te wroeten, 
terwijl je eigenlijk voor het aquarium kwam. 
 
De meeste mensen vinden het fantastisch om een bak in huis te hebben.  
Alleen als het net nieuw is en de plantjes staan er goed bij en de vissen zwem-
men vrolijk in het rond is er niks aan de hand. Als je bedenkt dat er alleen bij 
de petsplace wolvega per week al een stuk of 10 
aquariums van 60 bij 30 verkocht worden kan je gewoon wachten tot de eerste 
probleem gevallen zich komen melden!  
Dat je bijvoorbeeld zelf niet kan bedenken dat een algeneter van 25 centimeter 
niet in een bakje van 30 bij 30 kan leven. Mijn verstand (als ik dat al had) 
staat bij tijd en wijle echt stil en sta je er echt in een soort roes naar te kijken. 
het is wel zo dat je als je dit soort werk doet daar natuurlijk wel tegen moet 
kunnen. 
 
Vissen vindt ik gewoon veel te mooi om deze dan maar te laten barsten.  
Aan het geld van de mensen die hier aan beginnen ligt het niet! Maar wat een 
onkunde kom je tegen! Zo van, als het dood gaat kopen we gewoon nieuwe. 
Die mentaliteit overheerst. 
IK wou toch eens wat aan de hand van wat plaatjes laten zien wat ik tegen 
kom. 
Aan jullie, of je je gedachten eens wil laten gaan wat er aan de hand is met 
deze vissen. 
En laat mij op de leden avond eens weten wat je hier van vindt en of je zou 
moeten optreden als zulk dieren leed tegen komt. 
           
                                    Tot de volgende keer! Dick. 

Artikel overgenomen Leeuwarder Courant,  9 september 2011 
 Ja, als je dit artikel leest schrik je toch 

wel even. Ik heb ook kikkers en die wil 
je absoluut goed verzorgen. 
Waarom ik schrik, is dat ik de hele zomer 
al regenwater gebruik voor het besproei-
en van de planten in het terrarium. 
 
Nu ik lees dat vogels het virus kunnen 
verspreiden ben ik direct weer over  
gestapt naar osmosewater. 
Ook de leden die regenwater gebruiken 
voor het aquarium zou ik adviseren om 
geen regenwater meer te gebruiken. Je 
weet maar nooit want Dwingelo ligt niet 
zo ver van Heerenveen en omstreken. 
 
Dus de eerste tijd maar voorzichtig met 
regenwater.                         Tjeerd 
 


