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24 oktober       
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13 februari      
13 maart          
10 april  
 
Het zijn 
woensdagavonden.           

Hierbij weer de eerste uitnodigen voor het nieuwe seizoen 2012-2013. 
Wij hopen dat we jullie weer kunnen begroeten op woensdag 26 september a.s. 
in het dorpshuis “Het Deelhuis”aan het Tolvepaed 2, Haskerdijken. 
Aanvang  19.30 uur. 
 
Wat gaan we deze avond doen? 
Voor de pauze, 
eerst even lekker bij kletsen over de vakantie en vooral  
natuurlijk over het aquarium. 
Wat heb je beleefd met het aquarium voor, tijdens en na de vakantie. 
Is alles goed gegaan en hebben de planten en de vissen het overleefd? 
Of heb je iets bijzonders gezien op aquarium gebied. 
Vertel het ons, om er van te leren of ons te vermaken. 
 
Ben je een probleem tegen gekomen of heb je vragen op aquarium gebied en weet je niet 
hoe dit op te lossen vraag de groep, want er is altijd wel iemand die het zelfde probleem 
heeft mee gemaakt en daar een oplossing voor heeft gevonden. 
OF, ben je een probleem tegen gekomen en heb je het opgelost, vertel het ons,  
we luisteren graag mee, want we zijn er om te leren. 

Na de pauze,  
gaan we praten over de clubkeuring die in het weekend van 5-6 oktober plaats vindt. 
Tjeerd zal in het kort vertellen waarom de clubkeuring zo belangrijk is voor de leden 
maar ook voor de vereniging. Maar ook één van de belangrijkste redenen om mee te doen 
is wel de contacten met bestuursleden en leden. 
Bij de keuring komen mensen kijken die met andere ogen en inzichten naar je aquarium 
kijken. Met soms kleine adviezen voor veranderingen kan het aquarium veranderen in  
nog leuker en mooier kijk plezier.  
Na het filmen en keuren is er alle gelegenheid om vragen te stellen,  
dus echt een praatje bij je bak. 
Het wordt een keuring waar alle leden aan mee kunnen doen. 
Bij de uitslag avond worden beelden vertoont van het aquarium met als het nodig is een  
opbouwend advies hoe aan te passen voor een nog beter milieu voor vissen en planten. 
Ook krijgt de deelnemer een DVD mee, met daarop de gehele keuring van de vereniging. 
De vertoning van al deze bakken vindt plaats op de ledenavond van 24 oktober  
aanstaande. Daar wordt door de aanwezige leden de 5 of 6 beste aquaria door een  
anonieme stemming uitgezocht, en deze leden wordt gevraagd mee te doen aan de  
officiële keuring voor eventuele deelname aan de DNN keuring. Deze aquaria worden 
dan gekeurd door de leden van de aquarium vereniging Harlingen. 
Helaas moeten deze leden wel lid zijn van de NBAT. 
Deelname kost eenmalig 10,00 euro.  

Ben je op de ledenavond helaas verhinderd geef je dan telefonisch op 0513-627040. 

Tot ziens op de 26ste, het bestuur. 
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 Nieuwbouw aquarium 
 
Het bloed kruip waar het niet gaan 
kan, dat is een gezegde wat vooral 
betrekking heeft op mijn hobby. 
 
Door moeilijkheden met mijn rug 
heb ik 3 jaar geleden het aquarium  
weg gedaan en een terrarium  
gebouwd. Waarom? Een terrarium 
heeft minder onderhoud nodig 
(dacht ik) wat dus voor mijn rug beter was. Het was een hele uitdaging als je meer dan 40 jaar een aquarium 
in je huiskamer heeft gestaan. Terrarium houden is echt HEEL anders als een aquarium houden. Alleen al het 
bouwen is een uitdaging maar via internet en terrarium houders weet je al gauw waar een terrarium aan moet 
voldoen als je gifkikkertjes wilt houden. Het terrarium liep vanaf het begin heel goed en binnen een halfjaar 
kon ik  met de landelijke huiskeuring van de NBAT meedoen. Kreeg zelfs de vijfde plaats in de terrarium 
competitie. Het bleef daarna goed door groeien en de gifkikkertjes die ik er in had planten zich voort als het 
een lust was. Kikkers waren helemaal niet bang en waren de hele dag te bewonderen ook als er vreemden 
voor het terrarium stonden. Eén keer in de 
twee weken water verversen en de planten 
wat afknippen en het bleef maar doorgaan. 
EN TOCH eens een aquarium man altijd 
een aquarium man. Als ik bij de leden 
langs kwam om de aquaria te filmen en  
te keuren, dan mis ik het aquarium   
ontzettend. De vissen en de planten het is 
voor mij een heel andere wereld. 
Ik kan daar uren naar kijken en het verveelt 
nooit. Het terrarium werd voor mij een ver-
edelde vensterbank met planten en kikkers. 
De kikkers en planten werden goed ver-
zorgd, maar voor de rest was ik in vijf mi-
nuten uitgekeken. En dat kan niet de  
bedoeling zijn van een hobby. Er lang over gesproken met mijn vrouw Grietje. Zij miste de vissen en de plan-
ten ook, en dat praat een stuk gemakkelijker. Het andere aquarium was weg gegaan omdat ik het onderhoud 
niet meer goed kon doen. Dus als er een aquarium komt moet het anders. 
We hebben het volgende besloten, minder soorten planten, dus geen tweehonderd lobelia's die er om de twee 
weken er uit moeten om drie centimeter korter te maken en dan er weer inzetten. Het aquarium minder hoog 
neerzetten en minder diep maken zodat je niet over de aquariumrand  moet hangen. Gewoon zo neerzetten dat 
de rug minder wordt belast. Dat houdt in dat er een nieuw aquarium moet wor-
den gebouwd. En als er iets gebouwd moet worden dan doen we het zelf.  
En omdat je nieuw bouwt kun je er ook voorwaarden er aan koppelen. 
1 De grootte, omdat het weer een houten bak wordt en de multiplex platen 

2.50 meter zijn wordt de bak lang 2,5 meter en 65 cm diep en 60 cm 
hoog. 

2 De bak moet energie zuinig zijn, hij wordt aan alle kanten geïsoleerd 
behalve de voorruit. Slangen en pompen worden ook geïsoleerd.  

3 De verwarming van het aquarium wordt aan de vloerverwarming  
 gekoppeld in de winter, en in de zomer aan de zonnecollectoren  
 gekoppeld  met een thermostaatkraan en warmte wisselaar. 
4 De verlichting bestaat uit led verlichting die in totaal 164 watt is 
 en die in rijen kan worden geschakeld van 37 watt per rij. 
Ik ben nu zover dat de collectoren staan en functioneren. Het aquarium is ge-
bouwd en met epoxy is behandeld en waterdicht is. Het onderstel is klaar en moet nog afgewerkt worden.  
De achterwanden zijn klaar, en de lichtkap en elektra moet nog worden gemaakt. Met dit project zijn we de 
hele zomer mee bezig geweest, en hopen het over een maand te vullen.                Groeten Tjeerd 



   Stukje van Dick  
 

                                      Leden van Natuur in Huis 
 
En ja hoor, voor dat je het in de gaten hebt begint ons seizoen met de club avonden weer, en 
rees bij mij de vraag, heb ik nu nog wat te schrijven voor onze uitnodiging voor de  
aanstaande clubavond? Nou, de avonturen houden bij mij nooit op, maar heb er eerst wel 
even over nagedacht om het volgende verhaal aan jullie door te vertellen.  
Maar misschien steken jullie er wat van op en beschrijf ik het volgende  
van wat mij is overkomen. 
 
Na een enerverende en drukke dag in Heerenveen, waar ik de aquaria in verzorgingstehuizen 
onderhoud, kwam ik thuis en bij binnenkomst in de schuur (zo kom ik mijn huis binnen)  
Zaten mijn dieren daar al gezellig op mij te wachten. (3 katten en 1 hond) eigenlijk dacht ik, 
wat vreemd dat zij er allemaal zitten?. In de keuken aan gekomen zag ik een vreemde  
glimmend waas op de vloer en dacht gelijk, hier is wat goed fout!  
In mijn woonkamer aangekomen, trof ik één van mijn aquariums bijna leeg aan!  
En wat er dan door je heen gaat kan ik jullie echt niet vertellen. Bij 400 liter water uit mijn 
aquarium.Gek genoeg, wist al precies waar ik moest zoeken hoe dit gekomen was.  
In het meubel waar de pompen staan was een slang aansluiting 
van het UV filter afgebroken. En dan is je aquarium in No Time leeg natuurlijk.  
Slangen om gekoppeld en toen maar eens kijken hoe het met mijn vissen was.  
Mijn Chicliden hadden een paar kuilen gegraven en daar zaten zij met zijn allen in.  
Wat een triest gezicht was dat! Er wat emmers water in gekieperd om hun weer wat ruimte te 
bieden en toen keek ik om mij heen wat de rest van de schade was.  
Op een kamer na, stond overal water op de vloer en was het geen wonder dat mijn dieren in 
de schuur waren gaan zitten om droge voeten te houden. 
 
Inmiddels wat het al 6 uur geweest en moest ik gaan denken wat ik moest doen als eerste? 
Ik woon alleen met mijn dieren en dat maakt het er ook niet gemakkelijker op om zoiets aan 
te pakken. Maar hup, het was mooi weer en gelijk begonnen om wat kon naar buiten te  
slepen. Bank, vloerkleden, tafel etc. en al soppend door de kamer zag ik al dat mijn vloer al 
naar de bliksem was van al dit water. (laminaat).  
Na van de schrik te zijn bekomen en wat het belangrijkste was dat mijn vissen het hebben 
overleeft zag ik al gauw er ook wel de humor van in.  
Het had wel wat een overstroming en er zijn ergere dingen in het leven!!!  
Ik zeg maar zo, voor alles is een oplossing en anders heb je pech! Ik een dweil zoeken en hoe 
doe je dat 400 liter water op dweilen? Het schiet in ieder geval niet op met een dweiltje en er 
komt geen eind aan.  
Zonder ook maar iets te hebben gegeten ben ik tot 3 uur in de nacht door gegaan en 
toen was er midden in de kamer tenminste al een enigszins droog plekje waar mijn hond weer 
met zijn mand kon staan.  
En toen ging bij mij ook het lampje uit en ben naar mijn slaapkamer 
die nog droog was met mijn dieren in slaap gevallen.  
De volgende keer het vervolg van dit verhaal wat nog niet klaar is want er bleef mij werkelijk 
niets bespaart! 
 
                                                   Tot de volgende keer, 
 
                                                           Dick 
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Hallo leden, 
 
Noteer alvast in u agenda, want het is weer gelukt om een  
volledige programma voor 2012-2013 vast te leggen. 
Zowel de ledenavonden als ook de club en Districtkeuringen  
zijn nu bekend. 
 
De data’s zijn; 
 
Ledenavond 26 september 2012  opgeven clubkeuring. 
 
Clubkeuring 5-6 oktober 2009     schouwen bij u thuis, foto en filmen  
       door bestuur. 
 
Ledenavond 24 oktober 2012  Uitzoeken leden 5-6 aquaria  voor deelname  
       clubkeuring. 
 
Huiskeuring 27 oktober 2012  Keuring in Heerenveen door leden  
       AV Harlingen. 
 
Huiskeuring  3 november 2012  Keuring in Harlingen door leden  
       AV Natuur in Huis. 
                
Uitslagavond 21 november 2012  19.30 uur Het Deelhus, Tolvepaed 2,  
Heerenveen      Haskerdijken verzorgd door AV Harlingen.  
 
Uitslagavond 7 december 2012  20.00 uur in clubgebouw de Hamer, 
Harlingen      Rozengracht 6, Harlingen verzorgd AV H’veen.
          
Ledenavond 16 januari 2013 
 
Ledenavond  13 februari 2013 
 
Ledenavond 13 maart 2013 
 
Ledenavond 10 april 2013 
 
Het is een leuk programma en de keuringen worden uitgevoerd door  
leden van de AV “Natuur in Huis” Heerenveen en AV Harlingen. 
Voor inlichtingen en keuringswijzer kijk op nbat.nl en dan op  
Welkom op de site van de commissie bondskeurmeester. 
 
 DNN uitslag avond van de Districtkeuring 2013, is in de stad Groningen 
 
Tot ziens Het bestuur 
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