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itnodiging
Hierbij nodigen wij u uit, voor een ledenavond.
Deze avond wordt gehouden op woensdag 6 januari 2010
te Haskerdijken in het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2,
en de aanvang is 19.30 uur.
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Wat staat er deze ledenavond op het programma?
Eerst gaan we even bijpraten over de feestdagen, die net zijn afgelopen.
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Daarna, en dat is voor de pauze, gaan Tjeerd en ook Grietje met behulp van een DVD iets
vertellen over de bouw, inrichting en onderhoud van hun terrarium.
Heelveel technieken die bij het aquarium houden wordt gebruik, worden ook toegepast op een
tropisch en vochtig terrarium.
Een voorbeeld is het neerzetten van de planten, zodat je contrasterende groepen planten krijgt
met verschil in bladvorm en kleur en hoogte. Hierdoor krijg je een diepe werking en een mooi
aanzicht, en dus kijk plezier.
Ook het gebruik van decoratie materialen zoals kienhout moeten op bepaalde plaatsen worden
neergezet om diepte werking te krijgen.
Ook het water, dat door vier pompen door het terrarium wordt gepompt moet aan belangrijke
eisen voldoen om planten en dieren te verzorgen.
Al met al, we hebben heel veel profijt van de kennis van 40 jaar aquarium houden.
Het is een korte lezing en daardoor is het belangrijk dat er ook vragen komen vanuit de zaal.
Na de pauze gaan we weer het vertrouwde, MAAR o zo belangrijk rondje doen,
“HOE IS HET MET JOUW AQUARIUM”
Vertellen en vragen over de ervaringen of problemen die de afgelopen periode zijn gebeurd.
Zeer leerzaam en informatief.
Tot ziens op woensdag 6 januari, het bestuur.
Stukje van Ton.
Nu 2009 bijna op zijn eind loopt en de kerstdagen voor de deur staan, heb ik altijd het gevoel dat weer
een jaar snel zo voorbij is gegaan.
Wat betekende 2009 voor de vereniging, dat we nog steeds financieel gezond zijn en weinig
ledenverloop hebben, we hebben zelfs weer nieuwe leden erbij gekregen.
Dat onze ledenavonden nog steeds leuk en interessant blijven en dat de opkomst altijd goed is.
Ook gaat de kwaliteit van de aquaria sterk omhoog. Dit bleek wel op de laatste keuring.
Dit alles door uitwisseling van kennis en hulpvaardigheid van onze geroutineerde leden.
Dat we een club zijn die nog steeds aan de weg timmert blijkt wel aan de deelname van de
districtkeuring in maart a.s. Met drie deelnemers geven we de vereniging ons visitekaartje wel af
Maar gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Ik hoop dat we deze lijn ook in 2010 blijven
vasthouden, kwaliteit en gezelligheid.
Z.O.Z.

Van mijn aquarium komt op dit moment niet veel nieuws, dat heeft ermee te maken dat ik alleen maar aan het
sneeuwruimen ben.
Maar ik ga er wel vanuit dat mijn aquarium er langer is dan de sneeuw, dus dat komt wel goed met mijn bak.
Ik wens iedereen, ook namens mijn vrouw, fijne kerstdagen toe en een goed aquariumjaar in 2010.
Ton.

Het terrarium 5, de bewoners.
Het terrarium loopt nu een paar maand, en het blijft zich
goed ontwikkelen.
De planten groeien goed en het varenwortel, wat langs de
wanden is geplakt, worden groener en groener.
De mossen uit de bossen van Oranjewoud, blijven groen
maar ontwikkelen zich nu langzamer dan in de zomer.
Het zal wel een kwestie van licht zijn, al heb ik er toch 160
watt TL verlichting boven.
De periode van drie maanden heb ik ook gebruikt om te zien
hoe de luchtvochtigheid en temperatuur zich gaat gedragen.
Ook heb ik die periode gebruikt om de kweek van
fruitvliegjes onder de knie de krijgen.
Want als al die belangrijke punten goed lopen, kan gedacht
worden aan het aanschaffen van kikkers.
De keuze is gevallen op en klein maar zeer sterk en gemakkelijk te houden kikker namelijk de EpipedobatesTricolor.
Het is een dag actieve kikker. Ook de temperatuur en de
luchtvochtigheid in het terrarium zijn prima om deze dieren
te houden.
Op de aqua marktdag van de NBAT in Barneveld waren drie
Tricolors te koop. Voor dat ik deze dieren heb aangeschaft
heb ik eerst een deskundige gevraagd hoe de conditie van
deze dieren waren. Ze werden goed gekeurd, en dus gekocht.
Natuurlijk snel naar huis en de dieren los gelaten in het
terrarium. Zo kropen direct weg en de eerste weken nauwelijks gezien. Maar na een paar weken kwamen ze tevoorschijn en waren niet bang of schuw meer.
Ze laten zich goed bekijken en fotograferen, zoals op de
afbeeldingen te zien is.
Tot grootte verrassing zag ik, (laat ik maar netjes blijven)
waren ze druk bezig, wat volwassen ook graag doen.
Het resultaat is te zien op de onderste afbeelding waar het
mannetje de larven (dikkopjes) op de rug draagt.
We hebben inmiddels nog vijf Tricolors er bij gekocht, en
het gaat precies als de eerste keer, ze zijn weer schuw,
en kruipen weer weg. Maar bij rust en goede verzorging komen ze wel weer tevoorschijn, en kan je er van genieten.
Leuk aan deze dieren is dat ze fluiten, en dat gaat de gehele
dag door.
Tjeerd

