
Aquariumvereniging 

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

maart  2010 

Het bestuur: 
Voorzitter,  
Tjeerd Hoekstra 
Tel. 0513-627040 
Secretaris  
T. v.d. Toolen 
Tel. 0561-851106  
Penningmeester, 
S. Koopman 
Tel. 0513-620857 
Bankrek.7626725 
Ledenadministratie 
Mevr. G. Hoekstra 
Tel. 0513-627040 
Bestuurslid, 
L. P. Meester 
0513-850218 

itnodiging 
Hierbij nodigen wij u uit, voor een ledenavond. 
Deze avond wordt gehouden op woensdag 24 maart 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? 
Na praten Districtskeuring, bezoek Vivaria beurs, en een ronde aquaria,  
met als onderwerp “wat voer jij je vissen”!! 
  
 Gaan natuurlijk eerst napraten over de uitslag van de Districtskeuring die 20 maart in 
 Harlingen heeft plaats gevonden. Wat zijn de ervaringen die de drie deelnemers van 
 onze club bij het keuren van het aquarium en de uitslag hebben gehad?. 
 Was de beoordeling door de keurmeester terecht? 
 Eventueel kunnen we de DVD die gemaakt is tijdens het keuren bekijken,  
 om zelf een indruk te krijgen van de kwaliteit van de aquaria. 
Om onze deelnemers te steunen en de keuringsuitslag zelf mee te maken,  
 is het voorstel, om in clubverband naar Harlingen te gaan. 
 Vertrek om 18.45 uur bij de McDonald’s te Heerenveen. 
 Diegene die met eigen vervoer naar Harlingen gaan is het adres; 
 “DE ZEEHOEVE”, Westerzeedijk 45, 8862 PK Harlingen. 20.00 uur aanvang. 
Toegang is GRATIS voor leden, maar ook voor belangstellenden. 
  
Ook gaan we het bespreken hoe we met elkaar kunnen carpoolen naar de VIVARIUM beurs 
te Nieuwegein bij Utrecht. Vivarium is het de grootste vivarium evenement in de Benenlux. 
Voor zowel beginnende als gevorderde hobbyist wordt naast een grote beursvloer een  
educatief programma met een hoog amusementsgehalte aangeboden. 
De toegangsprijs is met kortingsbon 6 euro p.p.  
De kortingsbon is op de ledenavond verkrijgbaar. 
Het voorstel van het bestuur is, zondag 28 maart om kwart voor negen 8.45 uur te verzamelen 
bij de carpoolplaats bij McDonald’s te Heerenveen.    Denk om de zomertijd !! 
Afspraken over brandstof kosten worden op de ledenavond besproken. 
(met beide evenementen rijdt u mee op eigen risico). 
 
Het wordt een drukke, maar wel een leuke week, met veel aquaria evenementen. 
Neem gerust belangstellenden mee, want op deze avond kan men zien hoe anderen   
liefhebbers hun aquarium houden.     Dus tot ziens op de clubavond                       Het bestuur. 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  
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Het weer, en de jaarvergadering. 
 
De afgelopen 2 ledenavonden hebben we het niet getroffen wat het weer betreft. 
De weervoorspellingen waren erg slecht. Hierdoor waren er veel afzeggingen. 
Voor 6 januari waren er 18 leden die afgezegd hebben, en voor  17 februari 8 leden. 
Daarvoor hartelijk bedankt, je merkt dan dat de leden betrokken zijn bij de vereniging. 
De jaarvergadering van 17 februari verliep prima. De kascommissie de heren Ab de Vrij  
en Ton den Ouden die de boeken van de penningmeester hebben gecontroleerd, waren tevreden na 
een paar kleine correcties. Heren bedankt daarvoor.                                                             z.o.z. 
                                                                                                                                          



De secretaris dhr. Beert Schottmans is afgetreden na 15 jaar secretaris te zijn geweest van deze  
vereniging. Beert ontzettend bedankt daarvoor. Ton v.d. Toolen heeft de bestuursfunctie van Beert overgenomen. We 
hebben daar alle vertrouwen in want Ton loopt al jaren mee in het bestuur. 
 
Er is een grap die luidt; wil je de zaal stil hebben, vraag dan een bestuurslid. We hebben inderdaad gevraagd om een 
bestuurslid en we kregen spontaan antwoord. Luite Piet Meester uit Joure wil het proberen om met het bestuur mee te 
draaien. Daar zijn we erg blij mee, en jonge en pas beginnend aquariaan die enthousiast is  over de hobby. 
Luite Piet welkom in het bestuur, en we hopen op een lange samenwerking. 
 
De NBAT heeft bestuur en financiële  problemen. Dat hebben de leden al gemerkt, want men heeft net twee  
maandbladen ontvangen. Zodra deze bladen bij de abonnee op de mat liggen, zal de penningmeester geld overmaken 
van deze twee maanden. 
We doen dit omdat we voorzichtig zijn met het geld van de leden. Stel, (we hopen van niet), dat de NBAT zijn  
verplichtingen niet meer kan voldoen, en we hebben volledig betaald, dan zijn we het geld kwijt. 
Dat kan niet de bedoeling zijn, en daarom zijn we voorzichtig. 
Toch hoopt het bestuur dat er een oplossing komt voor deze problemen, want het zal jammer zijn dat de NBAT  
verdwijnt. 
Als vereniging kunnen we goed blijven functioneren, want we hebben een prachtige, actieve en financieel gezonde  
vereniging, die goed kan samenwerkt met andere verenigingen in het noorden. Dus we hebben toekomst.!!  
                       Het bestuur 

Het terrarium. 
 
Het terrarium groeit en bloeit maar door. Uit de varenwortel plakken die op de wanden 
zijn geplakt. komen verschillende varens. 
Er zijn prachtige exemplaren bij, sommigen heel fijn van structuur, anderen 
grof en groot. De kunst is nu om de begroeiing in de hand te houden. 
Welke varen laat je staan, en welke laat je door groeien. 
Want als je enkele varens er uit knipt, kun je ze er niet meer inzetten. 
Bij een aquarium is dat wat gemakkelijker, je kunt planten verwijderen maar ook weer 
terug zetten. Maar met planten die ingegroeid zijn in de wand 
zijn na verwijdering niet meer terug te planten. 
Ook de kikkers voelen zich thuis in het terrarium. Zie mannetjes geregeld met larven op 
de rug, van bromelia naar waterpoeltjes gaan, om daar de jongen in los te laten. Ik zie 
daar dus geregeld dikkopjes in rond zwemmen. 
In het water doe ik nu  fijn gemalen visvoer voor voeding voor de dikkopjes. 
Laatst zag ik een jong die op de kant was gekropen. Klein, en als ik goed heb gekeken 
waren de voorpoten nog niet ontwikkeld. deze ontwikkeling fout  
kan voorkomen door eenzijdige voeding, dus daar moet ik nog eens goed naar informe-
ren. Zo zie je maar weer er is altijd wel iets nieuws te beleven met een terrarium.       

Hier weer een stukje over mijn aquarium. 
 
Ik was al een tijdje van plan om zelf een voorfilter te maken. Dit idee is ontstaan toen  
ik bij Tjeerd Hoekstra zijn rvs vat zag die als voorfilter dienst deed en hoe. 
Super helder water of er geen voorruit in zat. Daarbij is de vervuiling van het vat zeer 
gering dus weinig onderhoud, wie wil dit niet toch. 
Ik ben werkzaam in de rvs dus ben ik zo soort filter gaan maken. Op de eerste plaats 
gekeken naar de ruimte waar zo filter moet komen. Ik kwam op de maten van een  
diameter 22 cm en een hoogte van 45 cm. Deze maten kon ik kwijt in de kast onder 
het aquarium en naast de eheim-filter Het principe van mijn filter is het zelfde als bij 
de eheim. 
Het water komt er van boven in, gaat door een buis tot onderin het vat. Het vat vul ik 
met keramische pijpjes. 
 
Het gefilterde water gaat er boven weer uit door de eheim-pomp het aquarium in. 
Ik moet het geheel nog aansluiten zodat ik de volgende keer kan vertellen wat het 
resultaat is. 
 
Ton van der Toolen 


