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Noteer alvast in uw 
agenda  
seizoen 2012-2013  
  
16 januari       
13 februari      
13 maart          
10 april  
 
Het zijn woensdag-
avonden.           
 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenavond op 21 november a.s. 
in het dorpshuis “Het Deelhuis”aan het Tolvepaed 2, Haskerdijken. 
Aanvang  19.30 uur. 
 
Wat gaan we deze avond doen? 
Zoals u weet zijn we op zaterdag 3 november met 
twee leden van de aquariumvereniging “Harlingen” 
bij een viertal van onze leden langs geweest om deze 
aquaria opnieuw te beoordelen. Deze vier leden zijn 
toen uitgeselecteerd door de leden op de ledenavond  
van 24 oktober. 
 
Het is een bijzonder dag geworden zoals;  hoe  
vriendelijk en open onze leden waren naar de twee 
liefhebbers die hun aquarium kwamen beoordelen. 
Vooral de gesprekken die plaats vonden na het  
beoordelen van hun mooie aquaria waren vrien-
delijk, leuk, open en constructief. 
Er werd meningen gedeeld en ideeën  
aangedragen om het aquarium nog mooier  
te maken. Ook werden er tips gegeven voor  
onderhoud en vooral voor planning voor het  
inkorten van planten. 
Gezien de reacties tijdens, en na die zaterdag van  
onze deelnemers, mogen wij het  
beoordelen van de aquaria een succes noemen. 
 
Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan naar de ledenavond van 21 november en 
zie de beelden die Tjeerd heeft gemaakt en volg het 
commentaar en de informatie van de twee heren. 
 
Na de pauze? 
Gaan we discussiëren over wat we hebben gezien en 
er kunnen vragen worden gesteld aan de heren van 
de vereniging Harlingen en natuurlijk aan de  
eigenaars van de aquaria.  
Heb je een probleem, dan kun je natuurlijk ook een 
vragen stellen over je 
eigen aquarium. 
  
Tot ziens op de leden-
avond,      het bestuur. 
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 Hier weer een stukje over mijn aquarium / vijver. 
 
Eens in de week ververs ik 40 liter water in mijn aquarium. Dat doe ik met zo’n  
eheim klok waar je zo goed de bodem mee kan om ploegen. Die 40 liter gooi ik al-
tijd in mijn vijver, goed voor het vijverwater en vul zo het waterniveau aan.  
De bodem af zuigen doe ik altijd zo nauwkeurig mogelijk dat ik geen vissen of gar-
nalen mee zuig. Maar sinds een jaar of twee heb ik aardig wat garnalen in de vijver.  
Nou dacht ik dat die garnalen als het kouder zou worden wel allemaal dood zouden 
gaan. Ze komen tenslotte uit water van 24 graden, maar nee hoor dat past zich rustig 
aan terwijl het water steeds kouder werd. De afgelopen februari maand hadden we 
min 20 graden vorst en op de vijver lag een dikke laag ijs.   
Toen het lente werd en ik weer met de vijver aan de gang ging, wist ik niet wat ik 
zag, allemaal garnalen. Dat deze beesten zich zo konden aanpassen dat had ik nooit 
kunnen dromen. Nu is Tjeerd van de week bij mij geweest en die heeft wat garnalen 
mee gekregen uit die vijver. Dus nu gaan ze weer van water van 5 graden naar water 
van 24 graden, over aanpassen gesproken.  
Het soort garnaal is de gewone doorzichtige japonica.  
Ook een leuke bijkomstigheid van een vijver is dat je altijd kunt  
beschikken over verse watervlooien en muggenlarven. 
Dit was het weer tot een volgend stukje. 
 
Ton van der Toolen. 

Bouw van het aquarium. 
 
Het onderstel is klaar en nu kan ik aan het aquarium beginnen. 
Eerst tekeningen gemaakt om zo voordelig mogelijk een plan te maken 
voor het zagen van het hout. Twee platen WBP watervast multiplex 
gekocht en de platen in stroken gezaagd. Omdat het mooi weer was, de 
bak lekker buiten in de zon in elkaar gezet met lamellenduivels,  
schroeven en bruislijm. Het geheel goed laten drogen en de overtollige 
lijm verwijderd. Scherpe randen rond gemaakt en lichtjes geschuurd. 
Toen naar binnen en daar de bak bekleedt met epoxy en keperdoek. 
Moeilijk maar reukloos werk. Wel goed ventileren beschermende  
kleding en handschoenen gebruiken. Omdat de epoxy uit twee delen 
bestaat is het zeer belangrijk de verhouding goed in de gaten te houden. 
Bij een verkeerde verhouding  droog het geheel niet of is niet sterk.  
Na drie lagen epoxy en twee lagen keperdoek moet het aquarium water 
dicht zijn. Alles wat met water in aanraking komt hebben wij op deze 
manier behandeld. Zelf de ombouw die we gemaakt hebben van MDF. 
Glas besteld, alleen was daar een levertijd mee gemoeid. Het is extra 
blank glas geworden van 10 mm dik. 
Dus maar met de achterwand begonnen. 
Gewoon 2 cm dik isolatie platen gebruikt die ook voor het dak wordt 
gebruikt. Deze platen zijn harder en beter bruikbaar. Tegellijm gekocht 
en de platen dik ingesmeerd. Er wat reliëf in gebracht en toen stenen er 
in geduwd. Als de lijm droog is zitten de stenen ook goed vast. 
Toen behandeld met epoxy waar zwart pigment aan was toegevoegd en 
de tegellijm zwart gemaakt. Laten drogen en je hebt een zeer sterke en 
goedkope achterwand.                                   Groeten Tjeerd  


