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itnodiging
Belangstellende
zijn van harte
welkom

Hierbij nodigen wij u uit, voor een ledenavond.
Deze avond wordt gehouden op woensdag 28 april 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?
Natuurlijk eerst het welkomstwoord.
Daarna gaan we uitgebreid praten over het voeren van vissen.
Dus er wordt aan iedereen gevraagd, “wat voer jij je vissen”?

Dit is alweer de laatste ledenavond van
dit seizoen.

Dit onderwerp hebben we voor het laatst bewaard voor de zomer vakantie.
Want tijdens de vakantie periode gaat er vaak iets mis, dat gemakkelijk voorkomen
had kunnen worden met goede voorlichting, goed en gevarieerd visvoer of organisatie.

Het bestuur is weer
druk bezig de
datums vast teleggen
voor het volgende
seizoen.
Zodra deze bekend
zijn dan hoort U van
ons.

We weten allemaal de verhalen van de goedwillende buurvrouw die in drie weken tijd een pot
droogvoer voor een jaar leeg kan voeren, met verschrikkelijke gevolgen voor de vissen maar
ook de eigenaar.

Zien wij u niet
meer op de
ledenavond,
dan prettige
vakantie en tot
ziens
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Hoe kun je dit voorkom ?
1e

2e

3e

4e
5e

De vissen al een paar maanden voor de geplande vakantie goed en
afwisselend te voeren. Tijdens de vakantie kun je een vriend of goede kennis vragen
om 1 of 2 maal per week de techniek en de vissen in de gaten houden. en eventueel
een klein beetje bij voeren.
De oppas of de goede buurvrouw goed te instrueren, en het vooral voordoen van
hoeveel voer de vissen gebruiken.
Vertel ze er dringend bij dat vissen altijd honger hebben, en dat het kleine beetje
visvoer wat jij er in gooit meer dan genoeg is.
Koop eventueel diepvriesvoer, en laat zien dat twee blokjes per voerbeurt voldoende is.
Koop een voerautomaat, en installeer deze ver voor de geplande vakantie, zodat je
controle heb over de goede werking van het apparaat.
Want het wil wel eens voorkomen dat het voer nat wordt en blijft plakken zodat de
voerautomaat verstopt raak en niet goed werkt
Probeer iemand te vinden die verstand heeft van aquarium houden.
Vraag op deze clubavond een van de clubleden of zijn telefoonnummer bij de tijdelijke
verzorgers bekend wordt gemaakt, voor het oplossen van eventuele problemen.

Want laten we eerlijk zijn, het aquarium en de vissen verdienen een goede verzorging, ook
tijdens de vakanties.
Leden MAAK op deze clubavond afspraken met andere leden voor het voeren en verzorgen
van het aquarium tijden de vakantie periode!
Tot ziens op de clubavond en natuurlijk, belangstellenden zijn welkom, het bestuur

Hier weer een stukje over
mijn aquarium.
Ben zondag 28 maart naar het vivarium,
een grote aquarium\reptielen beurs
geweest.
Buiten dat ik het altijd weer leuk vind,
om daar rond te neuzen had ik ook een
aantal spullen nodig. Zoals kienhout
en filtermateriaal en Easy Life wat op
zo beurs nogal scheelt, alleen moet je
wel uitkijken waar je het koopt.
Samen met Max het kienhout uitgezocht
wat resulteerde in een heel mooi stuk.
Woensdag was ik vrij, dus eindelijk tijd om met de bak te beginnen. Heb afscheid van het mos genomen dat boven op de
crypto groeide. De crypto naar achteren verplaatst en het japonicagras gekortwiekt, zodat het kienhout in het gras mooi uit
kwam. Gelijk de rest van de planten ook uitgedund. Het is gelijk een heel ander aquarium geworden.
Heb van Jos Hut vijf maanvissen [peru] gekocht waar ik nog een selectie in moet aanbrengen.
Volgende week gaat de voorfilter er tussen dan ben ik weer voorlopig klaar.
Ik wens alvast iedereen een goede zomer toe. En na de vakantie horen jullie wel hoe het gaat met de bak.
Ton v.d.Toolen.

Keuring,

Foto gemaakt tijdens de keuring

Foto’s na kleine verandering met hout

Ja we hebben ons laten overtuigen om mee te doen met
de Districtskeuring van het District Noord Nederland.
We waren er ergens nog niet aan toe, omdat we nog
maar 6 maanden serieus bezig zijn met het terrarium.
We kregen vaak complimenten van liefhebbers die al langer een
terrarium houden.
Het verbaasde ook iedereen dat het terrarium in zo’n korte tijd al
zo ingegroeid was.
Dus toch maar opgegeven voor de keuring.
Deze was in het weekend van 4-5-6-7 februari.
Ik heb die keuring in zijn geheel mee gemaakt, omdat ik de te
keuren aquaria en terraria op film heb gezet.
In onze categorie was er nog een terrarium. Dus ik had de kans
om dit terrarium van dichtbij te bekijken en te filmen.
Natuurlijk was ik nieuwsgierig hoe mijn medekandidaat zijn
terrarium heeft ingericht. Het terrarium van hem was anderhalf
jaar oud en zag er in mijn ogen mooi uit.
Wat hij gemaakt heeft was grote stukken kienhout naar voren
laten lopen met prachtige planten er op vastgegroeid.
Hierdoor kreeg je diepte, omdat je langs die stukken hout en
planten moest kijken.
Ja het is het zelfde trucje dat je ook in een aquarium doet.
Ook ons terrarium werd gekeurd, maar de keurmeester heeft niets
laten merken welke beter of beste was,
ondanks mijn nieuwsgierigheid.
Dus we moesten op 20 maart naar de uitslagavond die deze keer
in Harlingen. gehouden werd
Tot onze grote verbazing werden we nummer 1 met een beker en
een wisselbeker.
Maar wat nog beter was, is dat het puntenaantal van de keuringslijst er hoog was namelijk
TOTAAL 389,5 en BIOLOGISCH 62,5,
Dit punten aantal geeft het recht om mee te doen met de landelijke
huiskeuring. We beseffen wel dat de peil daar zeer hoog is, maar
je leert er van. Ook kom je met mensen in contact die je nog veel
kunnen vertellen over deze prachtige hobby.
Tjeerd

