Aquariumvereniging

Natuur in Huis
Aangesloten bij de N.B.A.T.

www.natuurinhuisheerenveen.tk

9 april 2008

itnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor de verenigingsavond van woensdag 9 april a.s..
Deze avond wordt weer gehouden te Haskerdijken in het dorpshuis
“Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2 en de aanvang is 19.30 uur.

LET OP !!
De nieuwe
aanvangtijd
voor de
ledenavond
beginnen nu
om 19.30 uur.
Zie motivatie elders
in deze uitnodiging

Het bestuur:
Voorzitter,
Tjeerd Hoekstra
Tel. 0513-627040
Penningmeester,
S. Koopman
Tel. 0513-620857
Bankrek.7626725
Secretaris,
B. Schottmans,
Tel. 0561-613884
Ledenadministratie
Mevr. G. Hoekstra
Tel. 0513-627040
Bestuurslid
T. v.d. Toolen
Tel. 0561-851106

Otocinclus vittatus

Op deze avond gaan we weer uitgebreid in op het houden van een aquarium.
De rode draad die tijdens de gesprekken op deze avond zeer vaak terug zullen komen is,
“ Hoe vaak ververs jij het water van je aquarium “???
Maar ook, wat voeg jij TOE aan het te verversen aquarium water ?
Want we weten zo langzamerhand wel dat een aquarium met groeiende planten stoffen
verbruiken die weer toegevoegd moeten worden.
Welke stoffen voeg je dan toe, en hoeveel, en hoe vaak?
Hoeveel water ververs je op de totale inhoud van je aquarium?
Wat voor water gebruik je bij het verversen, leidingwater of regenwater
of misschien wel osmosewater?
Dit zijn heel wat vragen, die we gezamenlijk kunnen oplossen door je verhaal te vertellen,
en te luisteren naar anderen liefhebbers.
Het wordt weer een praatavond waar ieder zijn vragen kan stellen,
maar ook zijn verhaal kan vertellen.
Dus liefhebbers, komen dus!!
Het bestuur.

19.30 uur Waarom ?
Bij de ledenvergadering van 12 maart is er gesproken over de aanvangstijd van de vergaderingen.
De opmerking was, de vergaderingen duren vaak lang, waardoor er leden zijn die eerder vertrekken
omdat het te laat wordt. Het bestuur en de leden hebben dit onderkent en zijn tot de
gezamenlijke conclusie gekomen om de aanvangtijd van de vergaderingen
een half uur te vervroegen.
Wij hopen dat de andere leden die niet op deze vergadering waren, er geen bezwaar tegen zullen
hebben, en met veel plezier zullen blijven komen op de ledenavonden.
Het bestuur

Otocinclus vittatus.
De kleine Otocinclus vittatus heet in het Nederlands dwerg-algeneter en een dwerg is hij zeker, want
het visje wordt niet groter dan 3 tot 4,5 cm.
De Otocinclus komt oorspronkelijk uit Zuid Amerika. Water met een temperatuur van tussen de 24 C
en 30C, en een PH van tussen de 5,5 en de 7,5 heeft hij het liefst. De hardheid mag variëren van zacht
tot middelhard. De Otocinclus vittatus is een visje die bijzonder goed gehouden kan worden met andere
vissen, en is heel vreedzaam en daarbij is het een visje dat zeer nuttig is in het aquarium.
Hij is namelijk heel goed in planten poetsen. Hij eet de algen van de planten zonder dat het bladgroen
wordt beschadigt. Het is zelfs zo dat de Otocinclus de algen die erg vastgegroeid is beter van de bladeren poest dan andere soorten algeneters.
Een aquarium van 60 liter is voldoende om een groepje van 3 visjes te houden. In een groter aquarium
kunt u het groepje groter maken
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Ton van der Toolen.
Hier weer een stukje over mijn aquarium.

Hallo beste mensen, zoals jullie wisten van mijn laatste stukje had ik een dimmer besteld.
Deze dimmer had ik via een internetwinkel gekocht en betaald.
Na een maand wachten heb ik een mail gestuurd, waar de dimmer bleef.
Geen reactie. Toen gebeld, en kreeg ik een antwoord apparaat.
Deze ingesproken met een verzoek terug te bellen, geen reactie.
Nu, na 6 weken nog steeds niets gehoord.
Na nadere informatie blijkt het dus een oplichter tezijn, die al diverse mensen heeft gedupeerd.
Mijn geld ben ik waarschijnlijk kwijt, dus kijk uit voor dit soort praktijken.
Het bedrijf staat op internet onder www.aquariumwinkel.nl
Het ziet er heel mooi en geloofwaardig uit maar het zijn dikke oplichters.
Dus heb ik nog steeds geen dimmer.
Uiteindelijk is mijn keus gevallen op een dimmer van het merk akua-stabil van een Deense firma
die ook aquariums maakt.
Waarom deze dimmer?
omdat de montage en het instellen vrij eenvoudig is.
Wat ik ook gedaan heb, is de firma Ferplast gemaild (het merk van mijn aquarium)
om te vragen of ik deze dimmer zo aan kon sluiten.
Dat bleek geen probleem, de VSA (voorschakelapparaat) bleek hiervoor geschikt
Nu ga ik deze dimmer aansluiten, zodat ik jullie de volgende keer kan vertellen of het werkt
Ton vd Toolen.

Mededelingen
•
•
•

•

•
•
De uitslag avond in Groningen was weer reuze
gezellig.
Beert Schottmans kwam
op de zevende plaats van
het gezelschap aquarium.
Ale Rinzema op een
prachtige 3e plaats voor
de speciaal aquaria

•

Nog steeds te koop !! Ale Rinzema heeft te koop een UV
apparaat van JBL aqua Cristal van 9 watt.
Het UV filter is één maand gebruikt en de vraagprijs is
€ 60,00. Geschikt voor aquarium of kleine vijver.
Er is een volglas aquarium te koop met lichtkap en één
TL buis. De afmeting van dit aquarium is
40x40x100 cm en het glas is krasvrij. De kleur van de
lichtkap is wit. De prijs is tegen elk aannemelijk bod,
en het geld komt ten goede aan de verenigingskas.
Twijfelt u over het aquariumwater neem dan een flesje
aquariumwater mee naar de ledenavond.
Het flesje moet geheel gevuld zijn in verband met het
meten van de zuurgraad.
Bij de Pets Place winkels in Heerenveen, Wolvega, Joure
en Bergum krijgt u op vertoon van de ledenpas korting..
Heeft u een computer en e-mail, dan willen we graag het
e-mail adres van u om de uitnodiging
naar u toe te sturen.
De oproep voor statuten en reglementen voor de vereniging, hebben 3 leden gereageerd en ons de reglementen
toegestuurd. Onze secretaris Beert Schottmans zal ze alle
maal lezen en het reglement wat het beste past bij onze
vereniging uit zoeken. U wordt op de hoogte gehouden
en leden bedankt voor het toesturen.

