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Aqua Verniam Post 

een uitgave van A.V. Aqua Verniam 
www.aqua-verniam.nl 

 
 
Aqua Verniam houdt elke 2e en 4de maandag 
van de maand een bijeenkomst, behalve in 
de maanden juli, augustus, december. 
 

Adres: 
“La Plaza”, Groenelaan 

De Helpende Hand 9, Amstelveen 
(schuin t.o. ingang Z.H. Amstelland) 

 
Zaal open: 19.30 uur 

 
Contributie per kalenderjaar: 
 
Lidmaatschap incl. NBAT: € 60,-- 
Lidmaatschap ex. NBAT: € 35,-- 
Huisgenoten lid: *)  € 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 
op rek. nr. NL43INGB0002833295 t.n.v. 
Penningmeester Aqua Verniam, A’veen 
Bij te laat betalen wordt € 5,-- extra in 
rekening gebracht. 
Opzegging dient uiterlijk 3 maanden voor 
het einde van het jaar te geschieden. 
 
*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen 
mogelijk voor inwonende huisgenoten van 
een lid.  
 
 

Bestuur:                                
 
Bertus Veenstra – voorzitter 
Tel.: 06-29304571 
E-mail: voorzitter@aqua-verniam.nl 
 
Cees Reurings – penningmeester/leden- 
Administratie 
Tel.: 06-45408901 
E-mail: penningmeester@aqua-verniam.nl 
 
Alexander Lubbe – secretaris 
Tel.: 06-10511985 
E-mail : secretaris@aqua-verniam.nl                                                                    
 
Martin Scheepstra – algemeen lid 
Tel.: 06-22410694 
E-mail: martinscheepstra@ziggo.nl 
 
Ton Stenekes – algemeen lid 
Tel.: 06-21918338 
E-Mail: stenekes@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 
Technische Commissie: 
Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 
Tel.: 0297-560406 
E-mail: techniek@aqua-verniam.nl 
 
Huiskeuringscommissie: 
Ton Stenekes 
Martin Scheepstra 
(Contactgegevens: zie boven) 
 
Verenigingsfotograaf: 
Pieter van IJsendoorn 
E-mail: fotograaf@aqua-verniam.nl 
 
Redactie: 
Martin Scheepstra 
Bertus Veenstra 
E-mail: redactie@aqua-verniam.nl 
 
 

Aqua Verniam is opgericht op 
24 februari 1955, goedgekeurd bij KB 

van 13 november 1974, nr. 122 
Websitebeheer: 
Cees Reurings 
E-mail: webmaster@aqua-verniam.nl 

 

 

Inschrijvingsnummer in de  
KvK te Amsterdam: 40531241 
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Beste leden 
 
Door de redactie werd aan mij gevraagd om een stukje te schrijven voor 
dit blad.  
Nou ben ik, zoals iedereen die me een beetje kent wel weet, niet zo’n 
schrijver maar meer een prater. Maar toch wil ik graag aan dit verzoek 
voldoen en van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik een 
hele trotse voorzitter ben die de verenging ziet opbloeien. Als ik op de 
Vivariumbeurs van  2017, waar we dit jaar ook een stand hadden, tegen 
de NBAT kan zeggen dat we het afgelopen anderhalf jaar 28 nieuwe leden 
erbij hebben gekregen, ja dan voel ik me best trots! We eindigen het jaar 
met meer dan 50 leden!  
En laten we hierbij dan vooral niet alle bestuursleden vergeten die zo hun 
best hebben gedaan voor de vereniging. Ik vond het afgelopen jaar een 
vruchtbaar jaar voor ons en voor de Groenenlaan, waarbij vooral 
gezelligheid voorop stond.  
Voor het komende jaar hoop ik dat we nog veel leren van mekaar en dat 
het gezellig blijft, want dat is toch wel een motivatie die we moeten 
vasthouden. Vergeet niet mijn slogan: “ je hobby moet een hobby blijven!”.  
Persoonlijk zeg ik tegen alle leden: bedankt voor een mooi 2017 en op 
naar een mooi 

   
 
Met hartelijke groet Bertus Veenstra, een trotse voorzitter 

Een woordje van de voorzitter 
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Het is inmiddels al weer geruime tijd geleden dat ons laatste clubblad is 
verschenen. Eén van de redenen waarom de redactie gestopt is met het 
blad was dat er geen enkele inbreng meer was van onze eigen leden. 

De Aqua Verniam Post was een knipselkrant geworden waarin, los van de  
mededelingen van het bestuur , alleen nog maar artikelen stonden die 
overgenomen waren van leden van andere verenigingen. Er is weliswaar 
een afspraak tussen alle verenigingen dat artikelen (met bronvermelding) 
van elkaar overgenomen mogen worden, en als wij interessante artikelen 
tegenkomen zullen wij dat ook zeker doen, maar een verenigingsblad is 
pas een écht verenigingsblad als daarin met name de verhalen en 
ervaringen van de eigen leden staan. 

Als ik zo de berichten en commentaren lees die in de groepsapp 
langskomen dan weet ik dat er op dit moment binnen de vereniging zeer 
zeker een aantal mensen zijn die in staat zijn om het e.e.a. op schrift te 
zetten. Onderwerpen genoeg waar over gechat wordt.  Mede daarom heb 
ik het wel aangedurfd om Aqua Verniam Post weer opnieuw op te starten, 
maar in m’n eentje kan ik het niet!  

En nu komt het: Schrijf een stukje, eventueel voorzien van foto’s of 
afbeeldingen, en mail het naar de redactie. Het mag over van alles gaan, 
als het maar betrekking heeft op onze gemeenschappelijke hobby. Maak 
je geen zorgen over taal- of stijlfouten, om dat te corrigeren heb je een 
redactie! 

De spits wordt afgebeten door Bertus Veenstra die ons informatie geeft 
over de achterwand die hij voor het tweede aquarium in Groenelaan aan 
het maken is. Een aantal foto’s hebben jullie inmiddels al op de app 
kunnen zien en dit is het eerste gedeelte van een reeks artikelen die 
Bertus hierover zal verzorgen. 

Mocht iemand een onderwerp hebben waarover hij/zij meer wil weten, laat 
ons dit dan weten, dan gaan wij op zoek naar artikelen hierover. 

Ik hoop dat wij er met elkaar in slagen om er weer een interessant 
verenigingsblad van te maken. 

 

Martin Scheepstra, redactie 

Een “hernieuwd” clubblad 
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 Wiegerbruinlaan 83, Uithoorn                                                                                                              

Tel. 0297 - 56 41 26 

De winter is een heerlijke tijd om met de 
aquariumhobby bezig te zijn. Daarom 
organiseren wij op zaterdag 3 februari 

2018 een dag speciaal voor iedereen die graag met deze hobby bezig is 
of er aan willen beginnen.  

Wij hebben een aantal experts uitgenodigd die kunnen vertellen over 
vissen, planten en eventuele algenproblemen. Ook wordt de werking van 
Co2 systemen uitgelegd. Co2 is belangrijk voor een optimale plantengroei. 
Een juiste toepassing is echter wel belangrijk!  

Er wordt steeds meer ledverlichting gebruikt in aquaria. De voordelen ten 
opzichte van de traditionele TLverlichting zullen worden belicht en er wordt 
uitgelegd hoe u op een eenvoudige manier kunt overschakelen van TL 
naar Led, zonder enorme aanpassingen. Naast verlichting zijn ook 
waterwaardes  erg belangrijk in het aquarium. Als alles goed gaat staan 
we er vaak niet zo bij stil, maar is er een probleem, bijvoorbeeld vissterfte 
of extreme algengroei, dan is het belangrijk de waardes van het water te 
meten. Als u wat water meeneemt dan kan het gratis voor u getest worden. 
Bij afwijkende waarden kan er dan geadviseerd worden wat te doen in uw 
specifieke situatie.  

Wij hebben in de winkel het aantal showaquaria flink uitgebreid. Onder 
andere  Eheim, Aquatlantis en Juwel aquaria. Uiteraard zullen er op deze 
dag scherpe aanbiedingen zijn evenals op diverse vissen en planten. U 
kunt bij ons altijd bepaalde vissen of planten bestellen, zorgt u eventueel 
dan voor de Latijnse namen.  

Wij hopen op een gezellige, leerzame dag. De koffie staat klaar vanaf 
10.00 uur en onze experts zullen tot 16.00 uur aanwezig zijn! 

Tot ziens op Zaterdag 3 februari 2018 bij ons in de winkel! 

Het team van VanTol DierXL  
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Eén van de activiteiten van onze vereniging is het organiseren van 
uitstapjes en gezamenlijke bezoeken aan bijv. beurzen, dierentuinen, 
mega-aquarium stores of speciale verenigingen zoals bijv. de Discus- of 
Cichliden vereniging. 
Om dit wat gestroomlijnder en frequenter te doen heeft het bestuur een 
activiteitencommissie in het leven geroepen en Mario Roelvink heeft zich 
bereid verklaart om hier gestalte aan te geven. Hij kwam meteen met het 
eerste voorstel: We laten hem hieronder verder zelf aan het woord. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Beste leden,  

Sinds kort is er een activiteiten commissie ingesteld. 
Het is de bedoeling dat wij, zoveel als mogelijk, de buiten activiteiten co-
ordineren.  

Op dit moment gaan onze gedachten uit naar een bezoek aan de 
Aquarium en Dierenspeciaalzaak Zoo Zajac in Duiisburg (Dld). We zijn 
hier wel eens eerder met een aantal leden naar toe geweest en los van de 
gezelligheid was het zeker de moeite waard! Voor meer info kijk op 

www.zajac.de. 
 

Afstand vanuit Amstelveen ongeveer 220 km.  

De geplande datum is zaterdag 27 januari 2018. 

Vertrek Amstelveen Groenelaan of Vinkenveen carpark, langs de A2, om 
8.00 of 9.00 uur (nog nader af te stemmen) 
Terug tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Wie gaat er mee? 

Bij voldoende belangstelling bestaat er de mogelijkheid om een 
personenbus(9 personen incl. Chauffeur) te huren. Prijs rond de €30 p.p.  
Lunch etc. is voor eigen rekening. 
Anders met eigen vervoer en de benzinekosten onderling verdelen. 
Gezien de winterperiode gaat het alleen door bij goede weersvoorspelling. 

Mail aanmelding en suggesties naar: 

Activiteiten@aqua-verniam.nl 
 

Met vriendelijke groeten, Mario Roelvink. 

Even voorstellen: de activiteitencommissie 
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door Bertus Veenstra 
 
 
Hier het verhaal over hoe ik de achterwand van de chiclidenbak aan het 
maken ben. 
Als eerste ben ik gaan vragen aan een 
vriend die in de bouw werkt of hij  wel is 
wat piepschuim ziet liggen. Op een dag 
zei hij: ik heb wat voor je, en toen hij er 
mee aan kwam zag ik in m’n hoofd al de 
achterwand voor me. Dat moet je wel 
kunnen want zo ontstaat de creatie die je 
wil gaan maken. Vervolgens ben ik toen 
gaan googelen hoe je dat het beste kan 
doen. Ik heb daar veel van geleerd en ik 
vind het ook nog steeds leuk om dingen 
te leren die je nog nooit eerder gedaan 
hebt. Eén van de tips die ik tegenkwam 
was om een mal te maken van de 
binnenkant van het aquarium. Van hout 
heb ik dat toen nagebouwd. 
Ik had nu een ruimte waarin ik mij 
helemaal kon uit leven om de creatie die ik in mijn hoofd had gestalte te 
geven. Ik ben het piepschuim gaan snijden en zagen met als gevolg dat 

m’n hele tuin onder de 
piepschuimballetjes zat, niet normaal 
meer wat een troep je daar van krijgt!  
Maar na drie uur had ik het er in zitten 
zoals ik het wilde. Je fantasie slaat 
echt op hol als je ziet wat je allemaal 
met piepschuim kan doen. Ik heb toen 
het hele zaakje mee naar binnen 
genomen en heb de mal met twee 
vuilniszakken bekleed om te 
voorkomen dat de stukken aan het 
hout bleven kleven. Daarna ben ik 
toen de stukken aan elkaar gaan 
plakken met purschuim. Dat ging best 

goed, maar ja, als je er  een beetje pur op doet dan krijg je er drie beetjes 
voor terug, zo zet dat spul uit.  Dat is soms best mooi maar vaak veel te 

De geboorte van een achterwand deel 1 
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veel en toen alles na een dag droog 
was  heb ik met een groot vleesmes 
het overtollige weggesneden. Voor de 
leistenen rots heb ik een voegspijker 
gebruikt die ik op het gasfornuis  heb 
verwarmd, dat ging erg goed, je ziet 
het piepschuim zo weg smelten! 
Vervolgens ben ik op speurtocht 
geweest om te kijken wat je nu het 
beste kon gebruiken om alles een 
beton- of steenlook te geven. ik ben 
toen een voegsel tegengekomen om 

zwembaden te voegen, een 
cement dat tegen  constant water 
kan. Het is een tweecomponenten 
cement dat best stug is, maar ik 
heb het met water verdund en kon 
het toen met een kwastje zo uit 
smeren, ook in de kleinste kiertjes. 
Maar het verdunnen had wel een 
nadeel ik moest echt bijna 3 dagen 
wachten totdat het droog was, 
maar geduld is een schone zaak 
Ik ben toen gaan zoeken naar 

zwarte latex om de leistenen rots een mooie uitstraling te geven en heb 
overal gezocht maar niets 
gevonden. Gelukkig voor mij 
werkt een goeie kennis van me bij de 
Praxis en die heeft speciaal oor mij een 
test potje zwarte latex gemaakt. Op 
die manier ben ik toch nog aan de 
goede latex gekomen.  
Ik ben toen druk aan het schilderen 
gegaan maar dat viel me zwaar 
tegen. Er zaten nogal veel kiertjes 
in en ja, piepschuim is wit dus je ziet elk 
wit kiertje maar na drie uur schilderen  
had ik hem zwart. 
Nou, tot zover. De kerstdagen komen er aan en  ik moet alles opruimen 
maar in het volgend blad vertel ik verder hoe ik met de tweecomponenten 
hars aan de slag ga. 
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Nieuwjaarsborrel 
 
 

Maandag 8 januari 
Aanvang 20.00 uur 

 
willen wij, onder het genot van een hapje en drankje, het 

verenigingsjaar op een feestelijke wijze openen! 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiteraard zijn de partners en/of huisgenoten 
van harte welkom!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestkleding is niet verplicht, maar wel zo gezellig! 
 
 

Het bestuur.   
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In dit eerste nummer zijn nog niet 

de advertenties van onze sponsors 

opgenomen. 

 

 

 

Deze zijn wel als een link op onze website 

geplaatst. 

 

 


