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

 

www.aquaverniam.nl 

 

Aqua Verniam houdt elke 4de 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,-- 
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: 

Piet Gaspers  
Martin Scheepstra 

Bertus Veenstra 

E-mail: 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. 

 
 

mailto:aartvanaltena@kpnmail.nl
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MLK TAS is gespecialiseerd in beveiliging 

met honden en door stationering van 
beveiligingsbeambten. 

 
Neem contact met ons op via onze website: 

 
www.hondenbrigademlktas.nl 

 

 
 

 
 

 

 
 

De verslaggeving van de uitslag van de huiskeuring door de heer Alblas 
heeft hier en daar voor enige verwarring gezorgd. Terecht merkte Bert 
Helsloot op dat de ons aangeleverde tekst niet overeenkomt met de tekst 
die op zijn beoordelingsformulier staat. Wij geven hieronder onverkort 
zijn reactie weer. 

redactie 
 
 
Beste redactie van Aqua Post, 
 
Bedankt voor het sturen van AVP van januari. Ik heb commentaar op de 
tekst die onder de afbeelding van mijn aquarium staat  
Er staat in mijn beoordelingsformulier het volgende: 
Probeer scholenvisjes zoals corydoras ,kardinalen en rasbora’s in 
schooltjes van minimaal 12 exemplaren te houden  
Gezonde ,frisse beplanting. 
 
Dit is de juiste tekst die de heer Alblas op mijn formulier genoteerd heeft. 
en niet wat er nu onder staat. 
Zou dat in de volgende AVP gerectificeerd kunnen worden ? Dat zou ik 
graag willen. Want  wat er nu onder staat klopt niets van! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Bert Helsloot   
g.helsloot@upcmail.nl 

Erratum 

mailto:g.helsloot@upcmail.nl
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Februari is de maand van de Algemene Leden Vergadering (ALV). 

Het tijdstip waarop de leden hun gekozen bestuur beoordelen of die de 

zakelijke kant van de vereniging goed behartigen en om samen te kijken 

wat er speelt en ideeën voor te leggen. Het aanwezig zijn op de ALV is 

samen met het op tijd betalen van de contributie de enige verplichting die 

ieder lid heeft. 

In de tijd dat ik voorzitter ben, ben ik ook tijdelijk secretaris. Het tijdelijke 

duurt nu al twee jaar. Het is een lastige opgave om naast gespreksleider 

te zijn ook nog te notuleren. Vooral op de ALV is dat eigenlijk niet te 

doen. Ik kan de functie van secretaris ook blijven vervullen. We hebben 

een Secretaris nodig. Daarom een beroep op jullie. Er is een secretaris 

nodig. Wie stapt er naar voren? Of wellicht 2 mensen. Die om en om een 

bestuursvergadering bijwonen en om en om de ALV notuleren. 

Als je nog nooit genotuleerd hebt hoeft dat geen restrictie te zijn. Ik heb 

een blanco wordt document waarmee het uitwerken van je notities 

makkelijker wordt. En ook vertel ik je hoe ik het heb gedaan. 

Even vooruitlopend aan de ALV wil ik jullie namens het bestuur alvast 

aan het denken zetten. 

Wij willen graag input van jullie hebben over wat jullie nou eigenlijk van 

de vereniging verwachten, wat jullie van het bestuur verwachten en wat 

jullie graag zouden willen in de vereniging (type lezingen/activiteiten). 

Het bestuur zou daar graag met jullie over willen praten. Wil je het liever 

anoniem doen of 1 op 1 kan dat natuurlijk ook. 

Martin gaat zorgen voor een ideeënbus. Daar kan iedereen anoniem of 

met naam zijn of haar Ideeën doorgeven. Die ideeën zullen op de 

bestuursvergaderingen besproken worden. 

Tijdens de verenigingsavonden is het mogelijk om je aquariumwater te 

laten testen als je problemen met het aquarium hebt. Echter is het niet 

zo dat er meer dan 3 mensen geholpen kunnen worden op de avond. 

We hebben voor dit jaar weer wat leuke dingen in petto. 

De jaaragenda staat verderop in de AVP. 

 

Hopelijk zie ik iedereen op de 25
e
 februari 

 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar 

Van de voorzitter 
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Het clubblad van Aqua Verniam staat in aquariumland behoorlijk hoog  

aangeschreven. Dit blijkt uit de reacties die wij regelmatig krijgen van 

mensen van buiten de vereniging die ook ons blad toegezonden krijgen, 

en daar zijn we trots op. Vooral keurmeesters (en die zien toch echt wel 

menig verenigingsblad) spreken vaak hun waardering uit. 

Zoals wij de bladen van andere verenigingen volgen om te kijken of er 

voor ons iets interessants in staat, wordt ook ons blad gevolgd. 

Regelmatig zien wij, met plezier, dat een door ons geplaatst artikel 

overgenomen wordt. 

Het is de taak van de redactie om de inhoud van Aqua Verniam Post zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken met het liefst voor elk wat wils. Natuurlijk 

zijn er de dienstmedelingen, maar daarnaast zijn er ook de artikelen. En 

het leukste is als deze artikelen afkomstig zijn van onze eigen leden die 

hun ervaringen of bevindingen met de andere leden willen delen 

Uiteraard zijn er de verenigingsavonden om e.e.a. uit te wisselen. De 

beperking hiervan is echter dat je alleen diegenen bereikt met wie je in 

gesprek bent. Door het op te schrijven en in het blad te zetten bereik je 

iedereen, ook tientallen lezers buiten de vereniging. 

 

Ingezonden brieven worden, mits zij beantwoorden aan de 

doelstelling van onze vereniging, altijd geplaatst en hebben 

voorrang boven alle andere, misschien soms heel interessante, 

artikelen. 

 

Laat je niet tegenhouden omdat je vindt dat je niet goed schrijven kan. 

Ervaringen of vragen heb je wel! Schrijf het gewoon in je eigen woorden 

op en stuur het in, hoe gebrekkig ook geformuleerd. Het is o.a. de taak 

van de redactie om ervoor te zorgen dat jouw verhaal op een juiste 

manier weergegeven wordt. Spelling- en taalfouten worden gecorrigeerd, 

dus niets om je voor te schamen. Als er heel veel gecorrigeerd moet 

worden gaat dit altijd in overleg en na toestemming van de schrijver. Het 

gaat tenslotte om de essentie van jouw verhaal, en dat kun jij alleen 

vertellen. Kortom mensen, schrijven! 

Over de redactie 
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Zoals reeds eerder gezegd volgt de redactie ook de andere verenigings-

bladen om er eventueel iets interessants uit halen. Dit houdt in dat 

tussen de verenigingsberichten door (en dat zijn er bij sommige heel 

veel, zoals verslag verenigingsavond, bezoek aan andere leden, uitslag 

huiskeuring en ga zo maar door) gezocht wordt om te kijken of er voor 

ons iets bruikbaars tussen zit. Vervolgens worden alle artikelen 

geselecteerd, gelezen en de interessante apart gezet. 

Ook wordt veel op het internet gespeurd naar dingen die leuk zijn om te 

weten en een toevoeging geven aan onze hobby. Vooral als de redactie 

hoort over een onderwerp dat bij één of meerdere leden speelt, dan is 

het een sport om iets te vinden wat de betreffende(n) verder op weg  kan 

helpen. 

Als de selectie eenmaal gemaakt is, dan moeten alle artikelen klaar 

gemaakt worden voor de Aqua Verniam Post. Dit betekent: kopiëren, 

knippen, plakken, omzetten in het juiste lettertype, afbeeldingen erbij 

zoeken, zorgen voor een juiste lay-out enz., enz., enz.. 

 

Op de laatste verenigingsavond hebben wij gezamenlijk aan tafel 

gezeten en het glas geheven op het nieuwe verenigingsjaar. Met 

champagneglazen en bubbeltjes (prima initiatief van de voorzitter!).  

Hierbij heb ik kenbaar gemaakt dat het voor de redactie, c.q. mijn 

persoontje, niet mogelijk is om de uitvoering van het clubblad in de 

huidige vorm nog langer voort te zetten. Alle werkzaamheden die nodig 

zijn voor het verzorgen van het clubblad in de huidige vorm zijn te veel 

voor een éémansredactie.  

Het alternatief, een simpele nieuwsbrief zoals wel meer verenigingen 

verzenden, werd door de aanwezigen niet als positief ontvangen. Het 

hebben van een eigen clubblad had bij iedereen de voorkeur. 

Piet Gaspers en Bertus Veenstra hebben zich vervolgens aangemeld om 

de redactie te gaan versterken (let wel: beiden zonder ervaring!!). Piet 

neemt het aanleveren van externe kopij voor zijn rekening en Bertus het 

knip- en plakwerk om de artikelen klaar te maken voor ons blad. 

Ik ben van mening dat wij met deze uitbreiding samen in staat zijn om 

Aqua Verniam Post als plezierig en kwalitatief clubblad te laten blijven 

verschijnen. 

 

Martin Scheepstra, eindredacteur 
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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 57/1
e
, 1076 LS  Amsterdam 

Telefoon: 020 – 614 14 17 

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.acsdelang e.nl 
     1181 AH  Amstelveen                                                                                         info@acsdelange.nl 
     tel: 020-6438486                                                                                      www.acs-verzekeringen.nl 

     fax: 020-6436781                                                                                     info@acs-verzekeringen.nl 

http://www.acs-verzekeringen.nl/
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Agenda Algemene ledenvergadering 

 
Maandag 25 februari 2013, 20.00 uur 

Locatie: “In den Koorenaar”, Laan Nieuwer Amstel 1, A”veen 
 
 
 
 

1. Opening 

2. Notulen ALV 2012 bespreken 

3. Verslag Secretaris 

4. Financieel verslag 

5. Kas controle commissie 

6. Functies bestuur 

- Voorzitter loopt af in 2014 (voorzitter stelt zich herkiesbaar) 

- Secretaris open moet vervuld gaan worden 

- Penningmeester loopt af in 2015 

- Kas controle commissie stageplaats (ter voorbereiding 

overname stokje) 

- commissarissen lopen af in 2015 

7. Huisvesting Aqua Verniam 

8. Aqua Verniam Post 

9. 60 jarig jubileum 24-02-2015 

10. Rondvraag 

11. Vragen van het bestuur aan de leden 

- Wat verwachten jullie van de vereniging? 

- Wat verwachten jullie van het bestuur? 

- Wat verwachten jullie van de verenigingsavonden? 

12. Ideeënbus 

13. Afsluiting 
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Een blondje besluit een aquarium te kopen en ze wil er zoutwatervissen 
in. 
Ze besluit naar zee te rijden en daar zout water te halen. 
Op de pier van Hoek van Holland gekomen, ontmoet ze een visser. 
Ze spreekt hem aan en vraagt om zout water. 
“Da’s hier geen probleem!” zegt de visser. 
 “Wat kost een emmer?” vraagt ze. 
“Vijf euro.” antwoordt hij. 
“Oké, doe mij maar een emmer”. 
De man schept een emmer vol met zeewater en ze betaalt hem 5 euro. 
Thuis gekomen kiepert ze het water in het aquarium. Dan ziet ze dat ze 
nog heel wat water tekort komt en bedenkt dat ze nog een aantal keren 
heen en weer zal moeten rijden naar Hoek van Holland. Terug bij de pier 
zit daar nog steeds datzelfde vissertje. Ze spreekt hem weer aan, maar 
ondertussen is het laag water geworden.  
“Zóóóóóó,” zegt ze, “u hebt goed verkocht vandaag!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het novembernummer van 2012 plaatsten wij een artikel van de hand 
van Willem Postma over de categorie A4 van de NBAT-keuring. 
Dit artikel heeft een storm van reacties losgemaakt die zich hoofdzakelijk 
via de E-mail heeft afgespeeld. 
Het is ondoenlijk om alle reacties in ons blad op te nemen, maar een 
tweetal willen wij toch plaatsten. Het betreft de reactie van de Commissie 
kBondskeurmeesters en die van Eric van de Meerakker (bestuurslid 
Vivarium). 

Aquarium-mop van de maand 

Willem Postma maakt discussie los 
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Hallo Willem, 

 

In plaats van te bellen dacht ik te schrijven, met dezelfde verspreiding als 

jouw schrijven, om een bijdrage te leveren aan de discussie en een 

ander standpunt naast dat van jou te stellen. 

Ik ben het in de grond van de zaak *niet* met je eens. Ja, ik ben het wel 

met je eens dat de echte uitwassen in de selectieve kweek moeten 

worden bestreden, evenals slechte kwaliteit, degeneraties etc. die je wel 

ziet bij de al dan niet commerciële kweek van wildvormen, niet alleen bij 

vissen, ook bij honden en andere dier- en plantensoorten.  

Maar ik ben tegelijkertijd tegenstander van de "niets anders dan de 

natuur" benadering waar jij van uit lijkt te gaan, en als dat niet zo is, dan 

mijn verontschuldigingen, maar je wekt naar mijn mening wel sterk die 

indruk. 

Ten eerste, waar ga je de grens leggen? Bij de door jou voorgestane 

aanpak moet je niet alleen de door jou op de foto's opgevoerde 

voorbeelden verbieden, maar ook: *alle* goudvissen en Koi (niets anders 

dan de wildvorm!), *alle* (niet-natuurlijke) kleur- en vinvormen van 

plaatjes, -- komt de rode koraalplaty, laat staan de wagtailplaty, in de 

natuur voor? zie plaatsen 5, 8 t/m 10 en 13 van de categorie A1! -- 

zwaarddragers, guppen (ook de diverse "stammen" endlers!), 

kempvissen etc., soorten met onbekende status als de luipaarddanio, B. 

'frankei', (is het nu wel of niet een kweekvorm van de zebradanio B. 

rerio?), alle "aquariumstammen" die in grootte, vorm en/of kleur afwijken 

van de natuurvorm van de "oude" aquariumvissen die we kennen etc. 

etc.  

En dan nog: mutaties komen in de natuur vaak voor, maar bieden 

meestal op kortere of langere termijn geen evolutionair voordeel. Stel nu 

dat iemand in de natuur een afwijkende kleur/vorm van een vissoort 

vindt, die waarschijnlijk niet zou overleven, maar deze 'redt' en er mee 

kweekt? "De natuur" heeft hem geproduceerd, dus wat is dan de grond 

om hem te verbieden? 

Reactie van Eric van de Meerakker 
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En dan heb ik het nog niet over planten gehad... Eet jij alleen nog brood 

gemaakt van wilde graansoorten? En om het door jou aangehaalde 

voorbeeld van honden terug te komen: *alle* honden(rassen) verbieden 

en alleen nog wolven houden? Ik drijf het hier natuurlijk door tot in het 

extreme, maar ik denk dat duidelijk is waar ik (niet) heen wil? 

Mensen zijn altijd geïnteresseerd in "anders dan anders", vandaar ook 

de belangstelling voor nieuw ontdekte soorten, wat ook gaat ten koste 

van de oude, en ik zie persoonlijk geen enkel bezwaar tegen gekweekte 

kleurvormen van bestaande soorten (al zie ik ook vaak liever de 

wildkleur dan veel kweekvormen, maar er zijn er ook heel wat die ik wel 

degelijk mooi vind!).  

Als dit echter gepaard gaat met andere afwijkingen, zoals bij 

discusvissen, waarbij zekere kleurvormen het vermogen zouden hebben 

verloren om huidsecreet voor hun jongen te produceren, dan wordt 

daarbij mijn persoonlijke grens in elk geval wel overschreden. Ik ben 

zelfs niet principieel tegen kruisingen, als dat een 'levensvatbaar' dier 

oplevert (ongeacht of dat al dan niet voor nageslacht kan zorgen) *en* 

duidelijk als kruising wordt aangegeven (en daar wringt meestal de 

schoen) -- en nee, persoonlijk vind ik parrotcichliden ook gedrochten! 

Het gaat mijns inziens ook niet werken als de NBAT de radicale lijn 

aanneemt en alle genoemde kweekvormen gaat 'verbieden'; het zal 

zeker geen goede invloed hebben op het aantal bondsleden. 

Ik ben dan ook voor het aanhouden van de categorie A4, met beleid en 

aanpassing waar nodig en met bijbehorende educatie. Ik ben niet van 

mening dat de keurwijzer perfect is. Waarom mogen vissoorten (en 

evenzo plantensoorten) van verschillende continenten niet worden 

gecombineerd in een 'speciaalaquarium', als die verder prima bij elkaar 

passen? In een "Zuid-Amerika-bak" of "Azie-aquarium" kun je ook 

diverse soorten bij elkaar plaatsen die elkaar in de natuur nooit tegen 

zouden komen, maar dat wordt wel geaccepteerd? Sterker nog, je kunt 

datzelfde doen met alleen maar Tanganyika- of Malawi-cichliden van de 

diverse wijd verspreide locaties in die enorme meren! Maar we moeten 

wel met de tijd mee en ontwikkelingen volgen, opnemen (ik wil hier niet 

meteen zeggen "omarmen"...) en indien nodig en mogelijk bijsturen. 

Met vriendelijke groet, 

Eric van de Meerakker  
(noot redactie: Eric is bestuurslid van Vivarium) 
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Geachte heer Postma, 

 

Uw brief van 16 november, waarin u verenigingen vraagt deze te 

publiceren in hun clubblad, heeft mij via derden bereikt. Alhoewel ik het 

vreemd vind dat deze niet rechtstreeks aan de commissie 

bondskeurmeesters richt, voelen wij  ons toch geroepen hier op te 

reageren omdat er enkele misvattingen in staan die onnodig zijn. 

Ten eerste zijn wij het volledig met u eens, dat lichaamsdelen amputeren 

of schadelijke verfsubstanties aanbrengen een verwerpelijke manier van 

commerciële visteelt is. Ook het doorkweken van vissen waarbij de 

vinnen zo groot worden dat de vissen bijna niet meer kunnen zwemmen 

of andere misvormingen, die met zich mee brengen dat de vis er last van 

heeft, kunnen en mogen niet. De door u genoemde voorbeelden zijn 

schokkende situaties in de hedendaagse en onwetende realiteit. Met 

klem wil ik u erop wijzen dat geen enkele vorm van deze mutaties door 

ons gewenst dan wel gewaardeerd wordt. En daarbij wil ik u er meteen 

op attenderen dat deze dieren ook niet getolereerd worden in de 

categorie A4, dus tot zover zijn we het nog steeds eens. 

Echter daarna maakt u een punt over het betere deel van de 

keurmeesters, en dat stuit mij een beetje tegen de borst aangezien u 

daarmee ook aangeeft dat er een slechter deel is. Terwijl we toch 

allemaal goedwillende hobbyisten zijn. 

Vervolgens geeft u aan dat onze voorzitter Pim Wilhelm om deze reden 

gestopt zou zijn als keurmeester. Dit is in zijn geheel niet waar. De heer 

Wilhelm is gestopt toen hij voorzitter van de NBAT werd, omdat het niet 

gewenst is dubbele functies in te vullen op dit niveau. 

U schrijft verder: “ ik belde drie dagen voor NBAT dag Pim Wilhelm als 

voorzitter op. Op mijn vraag is er een categorie uitslag van cat. A 4 zou 

Reactie van Commissie Bondskeurmeesters 

op artikel van Willem Postma 
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zijn verklaarde voorzitter, nee, we laten via andere categorieën weg 

lopen. Zo is gebeurd en tot mijn verbijstering zag ik discusvissen voorbij 

komen die volledig aan Cat. A 4 voldeden” 

Dat de A4 categorie via het cluster speciaalaquaria zoetwater gaat klopt, 

net als bij de vijvers de nieuwe categorie D3 koivijvers ook bij de  D12 is 

getrokken wordt de categorie A4 ook bij de A2/3 getrokken. Zoals u 

wellicht weet, u bent vaker op een bondsdag geweest, hebben wij sinds 

jaar en dag deze clusters. Het is ook nooit de bedoeling geweest alle 

categorieën binnen de speciaalaquaria tak uit elkaar te trekken.  

Daarbij geeft u aan op de bondsdag discusvissen te hebben gezien in 

een presentatie, echter geen enkel aquarium op deze presentatie had 

discusvissen. Wel is u terecht opgevallen dat een deelnemer in de 

categorie A1 als bezetting had gekozen voor erg opvallend gekleurde 

zwaarddragers. Van de betreffende keurmeesters weet ik dat dit 

aquarium hoger was geëindigd indien deze vissen er niet in zouden 

zitten. 

De A4 categorie is in het leven geroepen voor kleurvariëteiten van vissen 

in onze speciaalaquaria, ooit getriggerd door de kleurvormen van 

Discusvissen. De houders van deze kleurvormen konden in hun 

aquarium vissen hebben die gezonder waren dan in de bak van hun 

buurman met natuurvormen en daar toch minder punten voor scoren 

(omdat kleurvarianten in de A2/3 bakken afgekeurd worden). In de A4 

categorie worden ze daar niet op afgerekend. Laat niet verlet dat indien 

er kweekvormen  rondzwemmen die last van de mutatie hebben, bv 

zulke grote vinnen hebben dat ze bijna niet kunnen zwemmen wij dat ten 

aller tijden afkeuren. 

Net als u verbaas ik mij ook af en toe over de kennis van de leden over 

onze keurwijzer. De categorie A4 is slechts bedoeld voor 

kleurvariëteiten. En hiermee worden zoals boven beschreven kruisingen 

bedoeld en geen verf of laser producten. Met andere woorden een Platy 

of Goudvis is geen probleem, maar “Discovissen” of hemelkijkers worden 

ook hier niet geaccepteerd. De door u genoemde voorbeelden zijn dan 

ook allen niet van toepassing op A4. Daarbij is een van de voorbeelden 

die u geeft: Een tweekoppige Arowana wel heel erg misleidend, bij deze 

unieke natuurlijke mutatie doet u het voorkomen dat deze zo gekweekt 
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worden, dat is permanent niet zo, ze worden alleen in leven gehouden 

helaas, er wordt niet speciaal op gekweekt. 

Het staat iedereen vrij om aan te geven niet blij te zijn met een 

reglement, en ik kan de discussie hierover alleen maar waarderen, 

echter dan wel op de goede gronden. De intentie van A4 is het kunnen 

aanbieden van een aquarium met kruisingen van discusvissen, 

maanvissen of bijvoorbeeld ‘Crystal Red’ garnalen. Nu blijft de vraag of 

op deze gronden nog steeds de meerderheid tegen deze categorie blijft. 

Deze discussie zal ik met interesse volgen. 

Nog een extra punt van zorg is deze uitspraak van u: Ik heb 

geconstateerd dat de leden van de bond weleens hadden gehoord van 

deze categorie maar niet wisten wat het betekende. In discussies na 

afloop werd duidelijk dat deze categorie A 4 niet de goedkeuring kan 

weg dragen van onze leden. 

Daarbij kan ik mij goed voorstellen dat de leden het er niet mee eens zijn 

als u suggereert dat wij als NBAT misbaksels toe laten in de keuring 

ECHTER is dit een onterechte claim van u. Nu moeten wij  eerlijk erbij 

zeggen dat wij niet bij die discussies aanwezig waren, maar uw mail 

ademt deze sfeer ten zeerste uit en dat klopt pertinent niet. 

Als laatste vraag ik mij af waarom u uw brief niet gewoon aan de 

commissie bondskeurmeesters stuurt alvorens deze naar diverse 

bekenden in het land te sturen. Al is het maar om te controleren of alle 

aannames wel correct zijn. Voor mijn gevoel zijn we het over de meeste 

zaken eigenlijk gewoon eens. De door u genoemde Lakenvelders 

bestaan al 800 jaar, en ook koi worden al eeuwen gekweekt en zijn door 

de jaren heen als algemeen geaccepteerd. 

Vertrouwende hiermee toch enkele misverstanden uit de wereld mee te 

hebben geholpen, 

 

Nick Grosfeld, Erik Prins en John Frencken 

 

Commissie Bondskeurmeesters 



16 
 

Beste Martin ,hier copy voor a v p 

  

 

Over voedsel gesproken, 

 

Nu het voorjaar weer in aantocht is, al is het nog wat vroeg, krijg ik toch 

weer de kriebels om er met mijn 

schepnetje op uit te gaan om 

watervlooien te gaan vangen  Mijn 

ingevroren Daphnia,s zijn op en 

moet nu naar de winkel om 

diepvriesvoer te kopen. Ook heb ik 

een pakketje krill gekocht. Veel 

over gehoord natuurlijk, maar toch 

even de literatuur er op 

nageslagen. Waar komt dat Krill nu 

vandaan? In de wereldzeeën komen wel meer dan 80 soorten voor. Krill 

komt uit het Noors en betekent “larve van een zeer jonge vis” maar het is 

geen vis ,het is een kreeftje. Het krill leeft rondom de zuidpool in zeer 

grote massa's van -2 tot 5 graden. Het water is soms oranjerood, dat 

komt door de caroteen in de kreeftjes. De maximale lengte is 7 cm. Ze 

lijken veel op de Mysis die ikzelf  wel eens 

vang in brakwater. Ze filteren water d.m.v. 8 

paar behaarde borstpoten. Ze halen er 

vooral groene kiezelwieren uit De 

voortplanting gaat net als bij de garnaal ,de 

eieren worden tussen de borstpoten 

vastgeplakt. De totale hoeveelheid is meer 

dan 100 miljoen ton op aarde. In Rusland en 

Japan wordt veel Krill gevangen en ook wel gegeten. In zee wordt het 

gegeten door walvissen, haringen en sardines, en ook wel door 

zeehonden en pinguïns. Mijn vissen moesten eerst even wennen aan dit 

voer maar eten het nu graag. Vooral de wat grotere vissen vinden het 

een lekkernij. 

 

Bert Helsloot 

Bron R.Odijk 

Bert Helsloot op zoek naar Krill 
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Geachte leden van Aqua Veniam,, 

 

2013 wordt voor onze vereniging, Betta vzw, een bijzonder jaar. Wij 

vieren immers het 45-jarig bestaan van onze vereniging en in het kader 

van deze viering organiseren wij een grootse jubileum aquarium- en 

terrariumtentoonstelling. 

 

Het wordt zeker een bijzondere tentoonstelling. Twee federaties van de 

BBAT verlenen er hun medewerking aan. Zowel de Federatie van 

AquariumKlubs (FAK) als het Oost-Vlaams Verbond voor Aquarium- en 

Terrariumkunde (OVAT) maken er hun federale tentoonstelling van. Het 

wordt dus zeker één van de grootste aqua-terra evenementen van de 

laatste jaren. 

 

Bij de vorige editie in 2008 konden wij meer dan 100 vivaria aan het 

publiek voorstellen. Wij streven er naar dit aantal in 2013 te evenaren. 

 

Later op het jaar brengen wij u zeker nog meer informatie over deze 

grote tentoonstelling. Wij hebben er echter aan gehouden u nu reeds te 

informeren zodat u bij de planning van de activiteiten van uw vereniging 

Uitnodiging van AV Betta (België) 
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rekening zou kunnen houden met de door onze vereniging ingerichte 

federale tentoonstelling. 

 

Praktische informatie: 

Plaats:              Feestzalen “Nicolaas”, te Buggenhout – Jachtweg 1 

Wanneer:         van 9 tot en met 17 november 201 

Openingsuren:  zondag 10, maandag 11, zaterdag 16 november van 10 

tot 21 uur zondag 17 november van 10 tot 19 uur 

                                   andere dagen van 14 tot 21 uur 

            Toegangsprijs: € 2,50 

                                   € 1,50 voor BBAT, NBAT en ICAIF-leden en hun 

gezin  

 

Nu reeds danken wij u voor de ruchtbaarheid die u aan deze 

tentoonstelling zal willen geven. Wij hopen u, samen met uw leden, op 

onze jubileumtentoonstelling te mogen verwelkomen. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Van Aken Bart 

Betta vzw, voorzitter 

Bovendonkstraat 86 

B – 9255 Buggenhout 

+ 32 (0)52/33.50.21 

vanakenbart@belgacom.net 

 
 
 
 

 

 
Wellicht een leuk idee om er met elkaar naar toe te gaan. 

 
Wie neemt het initiatief en gaat het coördineren? 
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Ook vissen kan je met de pot mee laten eten. Er 

is genoeg wat men uit de koelkast en 

voorraadkast kan voeren aan de vissen. De 

meeste vissen kluiven graag aan een stukje 

groenvoer. Mijn vissen en garnalen doen graag 

mee met gekookte spruitjes, wortelen, 

bloemkool, doperwten, deze eventueel even plat 

knijpen voor de zalmpjes. Verder kan men een 

sherry-tomaatje 

doorsnijden of een 

gewone tomaat en 

laat ze maar lekker kluiven, het schilletje blijft 

vanzelf over. Komkommer doet het ook goed, 

maar dit blijft drijven. Dit zou men dan moeten 

verzwaren of ergens op vast steken.  

De meeste vissen zijn verzot op pasta’s. Deze 

moeten uiteraard gaar gekookt zijn, en neem 

de blanke soorten van de ellepijpjes en 

spaghetti en voor alle duidelijkheid zonder 

saus. Dit zover de koelkast en voorraadkast. In uw tuin kruipt en wandelt 

ook van alles. Heeft u een vijvertje dan zwermen er vast muggen boven, 

even zwaaien met uw net en een hapje voor de oppervlaktevissen heeft 

u te pakken. Onder een steen zitten allicht wat pissebedden. Deze zijn 

uitermate geschikt voor de grote vissen. Of snij een regenworm in 

stukjes, voor regenbogen een biefstukje. 

Bladluizen kan ook, maar neem de groene 

soort. Even in heet water dompelen, zodat 

ze niet meer kunnen kruipen door uw 

lichtkap. De zwarte vind ik onprettig. Ze zijn 

harder dan de groenen en zijn wat taaier. 

Blijven er een paar leven, dan kan dit 

uitgroeien tot een plaag in uw lichtkap en ze 

kunnen uw drijfplanten behoorlijk aantasten.  

Ook een stukje wit schoolkrijt wordt door 

Eten wat de pot schaft 
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vissen genomen. Geen grote hoeveelheden, maar zo maar een bekje vol 

nemen ze. Heeft u garnalen of kreeftjes in uw bak, dan is het zeker een 

must. Zij hebben dit nodig voor de opbouw van hun schaal of pantser. 

Laat ook altijd de oude schaal of pantser in de bak liggen, deze eten zij 

ook weer op. In principe recyclen ze zichzelf. Garnalen lusten ook uit uw 

tuin. Plaats een bak water in uw tuin, gooi daar wat platte stenen in en 

laat deze lekker bealgen en leg ze dan in de bak. De steen wordt direct 

aangevallen door de garnalen. Een 

brandnetel, in heet water geweld, wordt 

ook graag gegeten door garnalen net als 

een brokje geweekt kattenvoer. Neem bij 

voorkeur de groene of de rode brokjes, 

hier zitten de meeste groenstoffen in. 

Zo ziet u maar, er is genoeg om de dieren te laten eten zonder de pot 

droogvoer aan te spreken. 

 

Uit: maandblad van De Zilver Tetra, Schoonhoven (auteur onbekend) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 Januari: Nieuwjaarsreceptie 
25 Februari: Algemene Leden Vergadering 
25 Maart: Lezing Johan Veenhof 
22 April: nader in te vullen 
27 Mei: Lezing killy fish 
24 Juni: Nader in te vullen 
23 September: plantenmarkt 
28 Oktober: Lezing van Pieter en Hans 
25 November: Huiskeuring uitslag (ov) 

Jaaragenda 2013 Aqua Verniam 
Jaaragenda 2013 AV Aqua Verniam 
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(Om over na te denken!, red.)  Uit: H.A.T.V. Magazine, auteur onbekend 

 

Help! Onze boot is lek, de boot waarmee we tijdens de stormachtige 

digitale revolutie naar een onbekende bestemming varen. Als we niet 

snel iets doen zinken we, als een baksteen... 

Koortsachtig zoek ik al een tijdje naar een oplossing, dat doe ik niet 

alleen, ook lotgenoten zijn ermee bezig, het houdt ons allemaal bezig, 

maar waar moeten we beginnen? Velen hebben tabak van het slechte 

weer en keren het de rug toe, uit principiële overwegingen. Anderen 

vinden het prachtig en varen mee, niet wetende wat er komen gaat, 

omdat zij te druk bezig zijn met internet op hun computer en smartphone, 

terwijl de boot dreigt te zinken. 

Ik heb het over de digitale revolutie: Computers, smartphones en 

internet. Met name die laatste heeft ertoe bijgedragen dat onze wereld 

sociaal, maatschappelijk en economisch op z'n kop is gezet, zowel in 

positieve als negatieve zin. Ik heb het over onze prachtige hobby, de 

aquarium- en vivariumwereld thuis en bij de vereniging. Dit gaat over 

gewone mensen, over Jan met de pet die geen computer heeft, dus ook 

geen internet. Verder heeft iedereen een computer, en internet, al jaren 

en deze mensen willen niet achterblijven. Er is duidelijk sprake van een 

breuk, maar kunnen we die nog lijmen? Voorlopig is er geen lijm en 

moeten we scheppen, anders zinken we... 

Naast mij kopieert iemand een digitaal artikel voor de nieuwsbrief van 

zijn vereniging, dat artikel heeft hij zojuist van het internet gedownload. 

Zelf doe ik ook mee aan technologische ontwikkelingen, met name 

internet gerelateerd, sterker nog, het is mijn beroep, ik weet waar ik het 

over heb en ik weet ook wat wel en niet kan. Het is een kwestie van 

prioriteiten stellen, van verstandige keuzes maken. Het Internet biedt 

mooie kansen, maar zoals altijd is er ook een keerzijde. 

Via via ontving ik een email met info over een website op internet waar ik 

kant-en-klare artikelen kan downloaden, voor het geval ik even geen 

inspiratie meer heb om zelf een artikel te schrijven. Nadat ik de website 

had besnuffeld en een paar artikelen had bekeken vroeg ik mij, enigszins 

geschrokken, af wie die oelewappers zijn die deze artikelen schrijven en 

publiceren, immers, gaat het hier niet om informatie welke thuis hoort en 

Pompen of verzuipen 
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uitsluitend beschikbaar zou moeten zijn bij verenigingen en de bond, 

offline? Bovendien is het niet onderscheidend, er is geen vernieuwing... 

Alles wordt steeds gekopieerd. Oh ja, de N.B.A.T: Fijn dat jullie er zijn, 

maar wordt het niet eens tijd voor een professioneler digitale aanpak? 

Ook op de website van de bond liggen artikelen voor het oprapen... zij 

het beperkt, maar toch. Natuurlijk, we leven in een democratie en het 

internet is daar een goed voorbeeld van. Het internet stelt ons in staat 

met de hele wereld te communiceren en meer, het geeft ons een gevoel 

van vrijheid, een gevoel dat iedereen belangrijk kan en mag zijn. 

Iedereen kan een bijdrage leveren om het internet nog aantrekkelijker te 

maken dan het al is. Helaas zitten anderen niet te slapen, nee, men is 

klaarwakker en iedereen kijkt mee. Bent u wakker? Ik wel, en ik heb een 

probleem: 

Mensen plaatsen steeds meer gevoelige informatie op internet en daar 

heeft men het recht toe, echter, is dit wel zo slim en wie zitten er achter 

deze websites en forums, vaak open forums notabene waar alle 

informatie voor het oprapen ligt en waar de hele wereld van kan 

profiteren? Wie publiceert daar artikelen die er simpelweg niet thuis 

horen, artikelen met specifieke kennis van en voor verenigingen en de 

bond voor aquaristiek en vivaristiek? Wil men belangrijk gevonden 

worden? Wil men erkenning? Zou het niet verstandig zijn om eerst eens 

goed na te denken over de eventuele gevolgen voordat men iets schrijft 

en dit op internet publiceert? Tsja, het internet is iets moois voor de één, 

en een kwelgeest voor de ander. 

Het is eigenlijk geen nieuws meer: Mensen zetten massaal en 

hersenloos alles op internet, niet wetende dat het er voor altijd blijft 

hangen en dat de hele wereld er gebruik van kan maken. Er wordt 

geknaagd aan echte deskundigen, deskundigen met ongelooflijk veel 

kennis, ervaring en passie voor het vak, deskundigen die dat ook zo 

willen houden, want vakkennis hoort niet openbaar te zijn. De aquarium- 

en vivariumwereld wordt langzaam uitgekleed. Lezingen en presentaties 

verdwijnen, omdat verenigingen hun ledenbestand zien teruglopen en 

noodgedwongen moeten afzeggen, de bond die duizenden leden ziet 

vertrekken, daar heb ik problemen mee. Waarom staan die artikelen op 

websites en open forums op internet, terwijl het voor het grijpen ligt bij de 

vereniging om de hoek? 
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De kern van dit verhaal is dat aquarium- en vivariumverenigingen leeg 

lopen, op de fles gaan. Waarom zou men lid worden van een vereniging 

als al die informatie ook op internet te halen valt? De vereniging is niet 

interessant meer. 

De discussie: 

Buurman : "Naar een lezing komen? Uch, daar heb ik geen zin in, het is 

slaapverwekkend en er wordt gebabbeld over fotosynthese waar ik 

helemaal niets van begrijp." 

Ik : "Oké, dan moet je jezelf achter de oren krabben en wellicht op zoek 

naar een andere hobby." 

Buurman : "Hoezo, een ander hobby, ik doe alles via internet, daar kan 

je alles vinden." 

Ik : "Oké, als jij dat vindt, maar er is ook een heleboel desinformatie op 

internet." 

Buurman : "Nou, zolang mijn bakkie goed draait is er niets aan de hand 

toch?" 

Ik : "Succes ermee, ik ga maar eens" 

 

Ik heb mensen om me heen gezien die het zó deden: vanmiddag even 

de bak inrichten, morgen naar de winkel om visjes te kopen, en klaar...  

En het dan ook nog vreemd vinden dat het aquarium na een tijdje instort. 

Hup, vers water erin, nieuwe visjes erin en de cyclus der domheid begint 

weer opnieuw. 

Inderdaad, dat is dierenmishandeling en zo werkt het niet. Wil je er echt 

iets van maken dan nodig ik je uit om naar een vereniging komen, je 

werkt tenslotte met levende wezens,met dieren, niet met smartphones.  

En als je echt weet wat je wilt kan je naar de specialiststappen om te 

halen wat je nodig hebt, eventueel vergezeld van een clubgenoot. 

Als het aan mij ligt blijf ik de rest van mijn leven bij mijn 

aquariumvereniging, gezellig en leerzaam, sociaal en verruimend, en ja, 

ook de vereniging heeft een website, met dusdanige info dat ik een tijdje 

geleden gewoon lid geworden ben, uit nieuwsgierigheid... Ik wil iemand 

een hand kunnen geven, geen smiley! De boot dreigt te vergaan, met 

man en muis, hopelijk weten sommigen zich te redden en blijven er een 

paar cluppies bestaan. Wordt het pompen of verzuipen? 

Ik ga pompen. Wie doet er mee? 
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Druk: CopyCom, Aalsmeer 

 

Aquarium 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 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:info@aquarium-holgen.nl
http://www.aquarium-holgen.nl/

