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Aqua Verniam Post 
Een uitgave van A.V. Aqua Verniam. 

 

www.aquaverniam.nl 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de
 maandag van 

de maand een bijeenkomst, behalve in de 

maanden juli, augustus, december. 

 

Adres: 

‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

(onder het Gemeentehuis) 

Zaal open: 19.30 uur 

 

Contributie per jaar: 

Gewoon lid:   € 60,-- 

Jeugdlid:   € 55,-- 

65+ lid:   € 55,-- 

Huisgenotenlid: *)  € 10,-- 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- en dient 

bij aanmelding te worden voldaan. Indien 

het lidmaatschap in het lopende jaar wordt 

aangegaan is het bedrag naar rato 

verschuldigd. 

 

Contributie dient vooraf betaald te worden. 

Opzegging moet 3 maanden voor het einde 

van het jaar plaatsvinden. 

Bij te laat betalen wordt € 5,-- extra in 

rekening gebracht. 

Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester 

Aqua Verniam, Amstelveen. 

 

*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen 

mogelijk voor inwonende huisgenoten van 

een lid. Zij ontvangen géén uitgave van 

zowel “Aqua Verniam Post” als “Het 

Aquarium” van de NBAT. 

 
 

Websitebeheer en hyves: 

Gerrit-Jan en Sandra Groote Wolthaar 

E-mail: webadmin@aquaverniam.nl 

 

  

 

Bestuur: 
 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar  - Voorzitter / 

waarnemend secretaris 
Tel.: 06-15216996 

E-mail: bestuur@aquaverniam.nl 

E-mail: secretaris@aquaverniam.nl 

 
Hans Bokje–Penningmeester/  

ledenadministratie                                                                               
Tel.: 0297-287246 

E-mail: penningmeester@aquaverniam.nl  

 

Martin Scheepstra  

Tel.: 020-6416293 

E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

Aart van Altena  

Tel.: 020-4961129  

E-mail: aartvanaltena@kpnmail.nl 

 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: techniek@aquaverniam.nl  
 

 

Huiskeuringscommissie: 

Aart van Altena en Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

 

Verenigingsfotograaf: 

Pieter van IJsendoorn 

(Contactgegevens:zie boven) 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

Peter Westenberg 

Tel.: 020-6974906 

redactie@aquaverniam.nl 

 

 

Aqua Verniam is opgericht op 

24 februari 1955, goedgekeurd bij KB 

van 13 november 1974, nr. 122. 

 

Inschrijvingsnummer in het 

Verenigingsregister van de KvK te 

Amsterdam: 40531241. 
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Aquariumbouw 
in alle vormen en maten 

met of zonder meubel en in vele kleuren 
__________________________________________________ 
 

Meubelen - Massief houten meubelen of met ijzeren en/of roestvast 
stalen frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren 
 

Biologische filters - In alle vormen en maten met of zonder GAF-
installatie 
 

Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren – 
diverse maten, in bestaande aquaria (ook ter plaatse) 
 

Huisbezoek - Voor bespreken aquariumbouw, op afspraak en geheel 
vrijblijvend 

_____________________________________________ 
 

Oude Kruisweg 112 E - 2142 EH Cruquius  
 

Bezoek aan Delicate Discus a.u.b. op afspraak 
 

Tel. 06 51327881 

 
E-mail: delicatediscus@hetnet.nl 

 
Routebeschrijving: via de N201 - afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer. Volg de N201 (8,5 
km richting Heemstede/Haarlem) tot voorbij Hoofddorp. Na het Spaarne Ziekenhuis 
1ste stoplicht links (afslag woonboulevard Cruquius Zuid). Meteen rechts af (Oude 
Kruisweg) en langs caravan en occasion dealer. Tussen de huisnummers 114 en 
116 door. Achter deze huizen vindt u ons rechts. Parkeerterrein achter ons gebouw. 
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Van de Voorzitter 

 

 

 

 
 
Op 24 en 25 maart was het dan zo ver, Vivariumbeurs 2012. 
Wij als vereniging waren weer vertegenwoordigd door Mario Roelvink, 
Pieter van Ijzendoorn, Sandra Groote Wolthaar en ondergetekende. Veel 
mensen bezochten onze stand, maar dat was voornamelijk om onze 
foto's te bekijken. 
Zelf heb ik 2 mensen gesproken die zeer geïnteresseerd waren in onze 
vereniging. 
Kijken of het wat wordt. 
Ook heb ik gesproken met andere verenigingen en ideeën uitgewisseld. 
Door dat Aart van Altena een klein gedeelte van zijn vrije tijd heeft 
opgeofferd hebben Sandra en ik ook nog even vluchtig over de beurs 
kunnen lopen en hebben wij een paar plantjes op de kop weten te tikken. 
Met de overige bestuursleden zal het weekend van de vivariumbeurs 
2012 geëvalueerd worden. 
 
En dan afgelopen verenigingsavond was het weer feest, een lezing van 
Dick Poelemeijer. Ditmaal over 15 biotopen en een zeer leerzame 
workshop aquariumwater testen. 
Aart van Altena had een grote emmer met zijn aquariumwater 
meegenomen voor de workshop. Door de workshop weet Aart in ieder 
geval wat hij anders moet doen om toch weer voor de eerste prijs te 
kunnen gaan met de huiskeuring 2012. 
 
Volgende verenigingsavond is er een praatavond. 
Daar kunnen we onze problemen met het aquarium bespreken alsmede 
over ideeën die u voor de vereniging heeft. 
En uiteraard ook voor een gezellige babbel. Ik hoop dat u allen zult 
komen. 
 
 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 
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Afgelopen 24 en 25 maart was het weer zo ver: het Vivariumweekend! 
Een zeer druk bezochte beurs met 160 stands en meer dan 10.000 
bezoekers. 
Alweer de 5e editie waarvan ik er 4 bezocht heb, alleen vorig jaar kon ik 
door andere afspraken niet. 
Deze keer stond ik weer samen met Mario Roelvink de hele zaterdag op 
de Aquaverniam stand. 
Ik was al om 07:00 opgestaan omdat ik voor die tijd nog even 
boodschappen moest doen. 
We hadden rond 09:00 afgesproken op de carpoolplaats Vinkeveen en 
Gerrit-Jan was daar ook om die tijd om nog wat last-minute informatie en 
papieren af te geven. 

 

Om 09:30 waren we al bij de HomeBoxx hal in Nieuwegein want we 
konden prima doorrijden over de nieuwe A2, het weer was ook perfect 
en het was er al behoorlijk druk. 
Gelukkig konden we nog redelijk dichtbij (gratis) parkeren en omdat we 
niet al te veel bij ons hadden kregen we alles in één keer mee. 

Vivarium 2012 
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We namen de ingang voor standhouders en meldden ons aan, daar 
kregen we allebei een standhouderbandje om de pols en ieder 
(tenminste dat dachten we....) een consumptie kaart. 
We betaalden de borg en gingen op zoek naar onze stand, die bleek 
boven te zijn en we hadden hem  snel gevonden. 
 
We begonnen direct met het opbouwen van de stand om in ieder geval 
klaar te zijn voor de beurs open ging.  
We waren net op tijd klaar en we konden van ons eerste kopje koffie 
gaan genieten. 
Zoals ieder jaar gingen we zelf ook een paar rondjes over de beurs lopen 
om er zelf toch ook van te kunnen genieten en al het moois te bekijken. 
En het was dit jaar weer groter en mooier dan de voorgaande jaren! 
Uiteraard ging ik ook op zoek naar koopjes en ik heb uiteindelijk 2 flinke 
tassen vol gekocht.... 
Allereerst  wilde ik  de Easy Life  producten hebben omdat ik wist dat 
deze de vorige keren al snel uitverkocht waren. 
Ik zocht 5 liter Easy Carbo en 5 liter Easy life filtermedium, een literfles 
EasyCarbo kost in de winkel al gauw 24,- en op de beurs vond ik een 5 
liter jerrycan voor maar 53,-. 
Het Easylife 
filtermedium kost in 
de winkel gemiddeld 
85,-per 5 liter can en 
ik vond op de beurs 
een 5 liter can voor 
maar 50,-, bij elkaar 
dus een behoorlijke 
besparing. 
Het bederft  toch niet 
en zo kan ik weer 
een jaar voort. 
Blijkbaar weten meer 
mensen dat want ik 
was om 11:00 bij de 
stand waar ik dit altijd koop en er waren nog maar 2 jerrycans 5 liter 
Easy Carbo. 
Ik vroeg hem of hij nog meer had, of dat hij nog een aanvulling kreeg 
maar dat bleek niet zo te zijn. 
Hij vertelde dat het ongelofelijk hard ging en dat mensen die later 
kwamen pech hadden... 
En dat in het eerste uur van dag 1. 
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Daarna ging Mario een rondje lopen en hij had ook beet, een paar mooie 
stroompompjes voor een zeer lage prijs. 
Voor we het wisten was het lunchtijd en bleken we zelfs al te laat te zijn 
voor het standhouders lunchpakket, gelukkig konden we nog wel een 
paar broodjes kroket krijgen en hebben we er zelf dan maar wat frisdrank 

bijgekocht. 
Op de verenigingsavond van 26 
maart hoorde ik van Gerrit-Jan dat 
de consumptiebonnen voor beide 
dagen bedoeld waren en niet één 
voor ieder lid ☺ 
Gelukkig had ik ze laten liggen en 
konden Gerrit-Jan en Sandra, die 
er de volgende dag stonden, toch 
nog koffie en thee en 4 
standhouders lunchpakketjes 
krijgen. 
 
Omdat ik ook plantjes via 
Marktplaats verkoop komen er veel 
mensen bij mij over de vloer en 
heb ik ook via mail nog vaak 
contact met mensen waar ik wat 
naartoe gestuurd heb. Één 
daarvan is Henk en op iedere 
Vivarium komt hij even gedag 
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zeggen en kletsen we nog even bij, hij komt helemaal uit zuid Limburg 
naar de beurs toe! 
Hij is heel fanatiek en doet bij zijn vereniging ook altijd mee met de 
keuring waar hij altijd hoog eindigt. 
Tijdens mijn 2e rondje kwam ik langs een stand en hoorde “hee Pieter, ik 
dacht jou hier al tegen te komen!” en dat bleek Vito te zijn. 
Vito is een enthousiaste kweker die eind vorig jaar ook plantjes heeft 
opgehaald bij mij thuis, hij is lid van Halfweg en kweekt vooral met 
Nothobranchius soorten. 
Ook vertelde hij dat het hem wel leuk lijkt om een keer bij ons een lezing 
over de kweek van Killyvissen te houden, hij neemt dan meestal ook 
eitjes mee.  

 
Het leuke van deze eieren is dat je ze maanden in vochtig turf kan 
bewaren en als je er dan water op gooit komen ze in een paar uur uit. 
De jongen eten direct artemia en zijn binnen 3 maanden alweer 
geslachtsrijp. 
Het zijn bijzonder mooi gekleurde vissen en zeker de moeite waard om 
te houden. 
Ik vertelde hem dat er bij ons ook wel leden zijn die dit soort vissen 
gehouden hebben (waaronder ikzelf) en zo een lezing lijkt mij leuk, 
misschien een idee? 
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Bij de stand is er ook nog iemand langs geweest die een boekje van 
Aquaverniam meegenomen heeft en contact op gaat nemen omdat hij 
ook lezingen geeft. 
En natuurlijk hebben we ook diverse leden van onze eigen vereniging 
aan de stand gehad. 
 
Op mijn tweede rondje, wat voor mijn gevoel maar heel kort was, maar 
toch ruim een uur bleek te zijn, heb ik o.a. nog wat voordelige 
voertabletten  gevonden en de rest van de stands bekeken. 
Ook Mario maakte nog een tweede ronde en had ook nog wat spullen 
gekocht. 
Na zijn rondje bleek het alweer bijna 17:00 te zijn en dus bijna 
sluitingstijd. 

De dag is echt 
omgevlogen en 
de beurs was 
weer meer dan de 
moeite waard. 
En dan te 
bedenken dat we 
nog niet eens één 
van de vele 
presentaties en 
lezingen hebben 
gevolgd. 
Op de weg naar 
huis waren Mario 
en ik het er direct 
over eens, het 
was weer heel 
gezellig en 

volgend jaar geven wij ons weer op! 
Gerrit-Jan heeft ook nog wat leuke ideeën zoals een presentatie met 
foto’s van de vereningsavonden en huiskeuringen en een aquariumpje. 
Het blijft belangrijk om ons te laten zien, voor de prijs hoeven we het niet 
te laten en wie weet levert het nog nieuwe leden, contacten met 
planten/vissen/garnalen kwekers  of leuke sprekers op. 
Niet geschoten is altijd mis... 
 
 

Pieter van IJsendoorn
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Alles in eigen hand! 
Bij ons in loondienst een combinatie van VCA-gecertificeerde 

timmermannen, loodgieters, tegelzetters, dakdekkers en stukadoors. 
Elke opdracht wordt vanuit één kantoor gestuurd.  
Dit biedt vele voordelen voor onze opdrachtgevers. 

 

Nieuwbouw en renovaties  
voor bedrijven, particulieren en VvE’s in Amsterdam en omstreken.  

Ook verzorgen wij tekeningen en berekeningen 
i.v.m. aanvragen gemeente. 

 

Wilt u weten wát wij allemaal voor u kunnen doen? 
Kijk op onze website.  

Agamemnonstraat 57/1e, 1076 LS  Amsterdam 
Telefoon: 020 – 614 14 17 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 23 april a.s. 
om 20.00 “in den Koorenaar”  

 
verenigingsavond 

 
En dit keer gaan wij weer gezellig over onze hobby 

praten, oftewel: “gooi het de groep”. 
 

Tot dan! 

                                                                   Het bestuur  
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Vorige week vond ik op mijn deurmat een “special” van ons clubblad. Ik 
vermoed dat Henk Scholte het door de brievenbus gegooid heeft. Hij 
weet mijn huis wel vaker te vinden wanneer er voor de zoveelste keer 
post voor de vereniging op het raadhuis bezorgd wordt. Sorry Henk, 
maar zolang de afzenders, ondanks herhaalde verzoeken van onze kant, 
het adres niet wijzigen zal dit nog wel eens gebeuren. 
Het betrof een speciaal nummer uit 1975 ter gelegenheid van het 20-
jarig bestaan van Aqua Verniam. Het leuke is dat de kleurenfoto’s er in 
geplakt zijn, net zo als vroeger met de King- en Verkade-albums, 
vandaar dat ze er scheef in zitten.  
We nemen jullie even terug in de tijd op de volgende bladzijden met een 
aantal artikelen uit 1975 in de originele tekst en zetting.  
Saillant detail: in het redactionele artikel wordt Jos Molleman genoemd. 
 

Martin Scheepstra 
 

 

acs   amstelveen 

  risico-analyse en administratieve dienstverlening 
 

Eén loket voor vele diensten zoals: 

 

          acs - de lange                    acs - verzekeringen 

                   Jaarverslagen                                              Verzekeringen 

                   Boekhoudingen                                                Pensioenen 

                   Salarisadministraties                                       Hypotheken 

                   Bedrijfsadviezen                                         Financieringen 

 
     Berkenrodelaan 5                                                                                                www.acsdelange.nl 
     1181 AH  Amstelveen                                                                                         info@acsdelange.nl 
     tel: 020-6438486                                                                                      www.acs-verzekeringen.nl 
     fax: 020-6436781                                                                                     info@acs-verzekeringen.nl 
 

Van de redactie 
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Nostalgie 
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Dat Wil Hille kan schrijven weten wij inmiddels allang. In ons archief kwamen wij 
onderstaand juweeltje tegen. 
 
redactie 

 
 
Wij mensen rouwen om geliefden die overleden zijn. Begrafenis, 
crematie, mooie teksten als toespraak…tranen, omhelzing, troost ( 
proberen te) geven, kopje koffie, plakje cake etc. Ik ben zelfs naar 
crematies geweest waar we alleen maar champagne kregen om onszelf 
wat op te vrolijken.   
 

Mijn vraag: kan een vis eigenlijk 
rouwen? 
 
Mijn twee maanvissen waren de 
heersers van de bak. Altijd bij elkaar. 
En…toen ging de partner dood. Ikzelf 
vond dat vreselijk, want ik heb 
inmiddels geconstateerd dat, als er 
iets met een grote vis gebeurt, ik dat 
erger vind dan met een kleiner visje. 
Niet aardig van me, dat kleintje is net 
zo ziek en beroerd, maar het zij zo. 
Maar de vrouw van mijn maanvis was 
stervende. Doodziek. Beroerd. Na 
een paar dagen dood, ik was zelf ook 

wat verdrietig, maar heb haar een goede begrafenis gegeven. 
 
Mijn vraag `kan een vis eigenlijkrouwen?` werd bevestigend beantwoord. 
Het mannetje heeft wel drie weken lang in een hoek gehangen waar zijn  
vrouwtje altijd haar favoriete plek had. 
 
“Vissies in een bakkie”. Tsja, Elk levend wezen, groot of klein, lopend, 
kruipend, vliegend of zwemmend, ergens blijken we allemaal toch wel 
gevoelens te hebben……ook een maanvis.  
 
 

Wil Hille 

Visverdriet 
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AMSTERDAM - Wanneer een vis gewond raakt, komt er automatisch 
een suikerachtige geurstof vrij uit zijn schubben, die soortgenoten 
waarschuwt voor gevaar. Het is nu bekend hoe die alarmstof werkt.  

Wetenschappers van de Nationale Universiteit van Singapore 
beschrijven deze geurstof in de nieuwste editie van Current Biology.  
 
Dat een gewonde vis zijn soortgenoten alarmeert, was al langer bekend. 
De school vissen waar de gewonde deel van uitmaakt wordt ineens een 
stuk actiever en zwemt indien mogelijk weg om zelf niet gewond te 
raken. 
Het stofje dat vrijkomt uit de schubben van een verwonde vis wordt ook 
wel Schreckstoff genoemd, Duits voor schrikstof. De Singaporese 
onderzoekers hebben nu vastgesteld dat het gaat om een mix van 
moleculen, waarvan het suikermolecuul chondroitine een belangrijke is. 

Angst 
Wanneer schubben beschadigd raken, breken enzymen razendsnel het 
molecuul chondroitinesulfaat uit de schubben af tot deze actieve stof. 
Van dit molecuul is bekend dat het angst opwekt.  
Dat opwekken van angst doet het via een specifiek deel van het 
reukbrein, ontdekten de onderzoekers tijdens hun experimenten met 
zebravisjes. In dat deel van de hersenen zitten gespecialiseerde cellen 
die het alarmsignaal direct kunnen doorsturen naar hogere delen van het 
brein. 
 

Van nature 
Volgens de onderzoekers is het stofje niet ontstaan als alarmstof. Het 
komt van nature vrij uit de beschadigde schubben. Vissen die deze geur 
als onraad beschouwen, maken meer kans om te overleven, omdat de 
angst hen doet vluchten. 

Door de stof verder te onderzoeken hopen de wetenschappers meer te 
weten te komen over angst in het algemeen. 

Nu.nl 

Voor u gelezen door Ernst Zittema 

Gewonde vis geeft angstopwekkende 
geurstof af 
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Als de pH niet op het juiste niveau gehouden wordt, verliezen planten de 
mogelijkheid om sommige essentiële elementen op te nemen die 
noodzakelijk zijn voor een gezonde groei. Voor een plant is er een optimaal 
pH niveau waarbij er optimale resultaten behaald worden. Deze pH waarde 
is voor elke plant anders, echter in het algemeen prefereren de meeste 
planten een iets zurige omgeving voor de beste groei (zeg tussen pH 6.0 en 
6.5). De meeste planten kunnen echter ook overleven in een omgeving die 
een pH heeft van 5.0 tot 7.5. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, denk 
maar aan de planten die in het Tanganyikameer groeien.  
Hoe kan het nu dat de pH zo'n grote invloed heeft op het groeien van de 
planten? Dit komt doordat, als de pH boven de 6.5 komt, er bepaalde (zie 
fig. 1) voedingsstoffen beginnen neer te slaan, zodat de planten deze niet 
meer kunnen gebruiken. Als wij bijvoorbeeld kijken naar ijzer, dan zal dat bij 
een pH van 7.3 voor de helft neergeslagen zijn en bij pH 8.0 is er vrijwel 
geen ijzer meer opgelost. Als de planten voedingsstoffen (en 
sporenelementen) willen opnemen en gebruiken moeten deze opgelost zijn 
in het water. Zodra de nutriënten zijn neergeslagen kunnen de planten deze 
niet meer absorberen en zullen ze honger lijden (en uiteindelijk doodgaan).  
 
 
 

 
 
 

Relatie pH en plantengroei 
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Er zijn ook voedingsstoffen die neerslaan als de pH zakt. Om u een idee 
te geven wat er met welke voedingsstof gebeurt, kunt u naar fig. 1 kijken. 
Planten weten dit natuurlijk zelf ook en aangezien zij met hun wortels de 
meeste voedingsstoffen opnemen, zorgen de planten er zelf voor dat er 
een optimale omgeving rond de wortels ontstaat. Deze oplossing van de 
planten is een zogenaamde zuurmantel, de wortels scheiden citroenzuur 
af zodat er een zuur milieu ontstaat waarin de stoffen beter oplossen.  
 
Als u dan ook de verschillende plantenvoedingen bekijkt zult u zien dat 
deze altijd een lage pH hebben, om de voedingsstoffen in oplossing te 
houden. Dit geld ook voor de zgn. pmdd (poor men's dosing drops = 
zelfgemaakte plantenvoeding), die binnen onze club (De Natuur in Huis) 
populair zijn. Controleert u de pH van zo'n plantenvoeding maar eens. 
Om een goede pH te krijgen in uw bak kunt u uw waterverversingen 
doen met regenwater of Osmosewater 50/50 gemengd met kraanwater. 
Bijkomend voordeel is dat ook de hardheid een stuk lager wordt. Als u dit 
doet, dan zult u merken dat u ook nog eens (als u dat al doet) veel 
minder CO2 hoeft toe te voegen om de pH omlaag te krijgen. Pas ervoor 
op dat u geen pH-min spul gebruikt waar fosfaat in zit. Iets teveel fosfaat 
zorgt er al voor dat u een algenkwekerij krijgt in plaats van een mooie 
bak. 
  
De pH van het water zal de neiging hebben om te stijgen doordat de 
planten de nutriënten (waaronder CO2) verbruiken en zuurstof (O2) 
produceren. U zult dus regelmatig de pH in de gaten moeten houden. De 
pH kunt u het best naar beneden brengen door middel van de 
toevoeging van CO2. Dit zorgt er niet alleen voor dat de pH naar 
beneden gaat, maar is ook meteen een (onmisbare!) voedingsstof voor 
de planten. U kunt op een aantal manieren CO2 toevoegen, de DIY-
gistmethode, waarbij u handmatig CO2 maakt, maar natuurlijk kunt u ook 
de pH automatisch op niveau houden door apparatuur die een continue 
meting doet en als de pH te hoog wordt CO2 injecteert (o.a. van Dupla, 
Dennerle, etc.). Voor een uitgebreide beschrijving kunt u op de CO2 
pagina kijken. Zorg ervoor dat u vooral in het begin de pH dagelijks 
controleert, zodat deze mooi stabiel blijft. Een stabiele omgeving zorgt 
voor een mooie bak!  

© Erik Prins 
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Ruimte voor adverteerders 
 

Wist u dat: 
 

onze digitale versie van de 'Aqua Verniam Post' 
verstuurd wordt aan meer dan dertig collega-

aquariumverenigingen 
en relevante instanties, verspreid over heel 

Nederland? 
 

wij u behulpzaam kunnen zijn met het opmaken 
van 

uw advertentie? 
 

uw logo met eventueel internetadres, indien 
gewenst, vermeld 

wordt op onze Web- en Hyvessite? 
 

Heeft u interesse of verdere vragen, neem dan 
contact op met 

 
redactie@aquaverniam.nl 
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Druk: CopyCom, Amstelveen 

 

AquariumAquariumAquariumAquarium Holgen 

Dé aquariumspecialist sinds 1895 

 
Als de vissen konden lopen, 

dan gingen ze bij Holgen kopen! 
 

Uitgebreid assortiment  
 

  ■ zee- en zoetwaterdieren 
■ aquariumplanten 
■ aquaria, o.a. Juwel en Schwarz 
■ alle techniek en toebehoren 
■ hout en bodemmateriaal 
■ voeding 
_____________________________________________________________ 
 

Jac. van Lennepstraat 64 
    1053 HL Amsterdam 
                 (maandag gesloten) 

(Parkeren om de hoek in de Bilderdijkstraat 
voor € 0,10 – max. 1 uur) 

 
      Telefoon:  020 – 6185563 
                Fax:   020 – 6163434 

    E-mail:  info@aquarium-holgen.nl 
         Website:  www.aquarium-holgen.nl 

 
 


