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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 �ieuwer 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 - commisaris 

Tel.: 020-6416293 

E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

Aart van Altena - commisaris 

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) 

 

 

 

 

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. 
 



5 

 

Van de Voorzitter 

 

 

Wat een fantastische maand hebben we gehad: een huiskeuring, een 

watermeting op de verenigingsavond en een uitstapje naar Duitsland! 

Op zaterdag 20 oktober jongstleden heb ik onze NBAT keurmeester van 

dit jaar dhr. Alblas samen met Aart van Altena en Pieter van IJsendoorn 

mogen verwelkomen in mijn huis. Het was eigenlijk de bedoeling dat de 

dhr. Alblas als eerste bij mijn aquarium zou zijn om het te keuren maar 

Aart was hem, in zijn enthousiasme, voor.   

Het eerste wat de 

keurmeester over 

mijn aquarium zei 

was dat ik te 

weinig planten 

had en dat de 

planten die ik in 

mijn aquarium 

had staan te 

weinig licht 

hadden. Ook 

adviseerde hij mij 

om een mooi stuk hout in mijn aquarium te doen voor wat diepte effect. 

Ook had ik scholenvissen die niet in een schooltje zaten. Ik heb het 

uitgelegd dat dat overblijfselen zijn en dat ik niet van plan was om ze aan 

te vullen daar ik een ander vissenbestand wil. Pieter heeft nog een 

aantal mooie plaatjes geschoten waarbij ondergetekende een zwart doek 

samen met Aart moest vasthouden omdat er te veel schittering was van 

het buitenlicht op mijn aquarium. Na de administratie gedaan te hebben, 

heeft dhr Alblas zelf nog een paar foto’s gemaakt. Na drie kwartier 

vertrokken de heren weer om de volgende deelnemer te verblijden met 

hun bezoek. De uitslag van de huiskeuring kunnen we zien op 26 

november aanstaande op onze volgende verenigingsavond. 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar 

Van de voorzitter 



6 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 
26 november: uitslag huiskeuring 

 
Op onze volgende verenigingsavond vindt de uitslag van de huiskeuring 
plaats. 
Zoals altijd wordt dit weer een bijzondere, leerzame avond. We krijgen 
niet alleen de bakken van de deelnemers te zien, maar horen ook de 
aanbevelingen van de NBAT-keurmeester. 
Dit keer is de keuring gedaan door de heer Alblas, een keurmeester die 
allang zijn sporen heeft verdiend. Hij was reeds gestopt, maar het bloed 
kruipt toch waar het niet gaan kan en na een onderbreking van een paar 
jaar is hij weer actief. Aqua Verniam is de eerste vereniging die na zijn 
sabbatical weer met zijn expertise wordt geconfronteerd. Wij zijn erg 
benieuwd! 
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En toen hadden we onze verenigingsavond. Ik was blij met de grote 

opkomst. Dertien mensen die waren gekomen, inclusief Bertus, een 

aquariaan uit Amstelveen die interesse heeft in onze vereniging , en een 

surprise-gast, namelijk de heer Johan Veenhof, secretaris van 

aquariumvereniging Aponogeton te Zeist. Hij was er op mijn uitnodiging 

om, als buitenstaander, eens te kijken hoe de sfeer bij ons is. Op ons 

verzoek heeft hij een stukje geschreven over zijn bevindingen bij onze 

vereniging. Bertus is al een tijdje met de hobby bezig en loopt tegen een 

paar probleempjes aan en hoorde van onze vereniging en wilde de sfeer 

komen proeven en naar wat ik van hem gehoord heb is dat hij 

aangenaam verrast is. Wellicht dat wij hem in november op de 

verenigingsavond weer zien.  

Ons deskundige en dynamische testteam bestaande uit de inmiddels 

geroutineerde tester Hans Bokje en de deskundig advies gevende Pieter 

van IJsendoorn waren klaar om alle meegebrachte watermonsters te 

testen en te voorzien van adviezen. De vorige keer had Mario de Jong 

een hoge waarde van fosfaten in zijn bak en had advies gekregen meer 

planten in zijn bak te doen en langzaam maar zeker meer verlichting toe 

te voegen. Mario had bij Jos Molleman een lading hoornblad gehaald en 

die in zijn bak gedaan. Wij waren allemaal benieuwd of en wat voor 

effect dat op Mario zijn aquarium heeft gehad. Na een paar minuten in 

spanning te hebben gezeten waren de testresultaten binnen. De 

waarden die gemeten zijn, waren perfect. Pieter meldde Mario dat hij het 

zo moest proberen vast te houden en dan zou hij van zijn algproblemen 

af komen. Wij zijn ook zeer benieuwd hoe dat verder gaat. Mario heeft 

beloofd om ons op de hoogte te houden. 

Toen was het de beurt aan Wim de Groot. Hij had twee monsters 

meegenomen van de 2 aquaria die hij heeft. Pieter meldde dat hij van 

bak 1 een hoge waarde fosfaat had gemeten maar ook een hoge waarde 

nitraat. Het was echter wel goed in de Redfield verhoudingen. Wim 

vertelde ons ook dat zijn planten uitstekend groeide. Bak 2 had 

weliswaar lagere waarden maar ook weer volgens de Redfield-ratio. 

Volgende aan de beurt was onze surprise gast Johan Veenhof. Johan 

had zich aan het begin van de avond voorgesteld als John uit 

Samen bezig: wederom een succes! 
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Vinkenveen terwijl hij eigenlijk uit Houten komt. In Houten is het 

kraanwater hard en in Vinkenveen juist zacht dus ik was benieuwd of zijn 

waterwaarden goed genoeg waren voor iemand uit Vinkenveen. 

Gelukkig was dat het geval en viel hij niet op die manier door de mand. 

Zijn waterwaarden waren goed. Toen kwam het water van Jacqueline 

Koningen aan de beurt. Zij had gemeld dat haar planten het minder goed 

aan het doen waren en dat ze last had van blauwalg. Onze 

nieuwsgierigheid was gewekt! Keurmeester Hans ging het water testen 

en gaf de resultaten door aan Pieter. De waarden waren niet zo verkeerd 

en er werd gevraagd wat ze had veranderd aan haar aquarium. Er kwam 

naar voren dat ze allebei haar TL lampen tegelijkertijd had vervangen en 

toen is het allemaal begonnen. Ze had zelf alweer haar oude lampen 

terug geplaatst en merkte al een kleine verandering op. Pieter verklaarde 

dat haar problemen inderdaad door haar verlichting kwam. Het advies 

van Pieter was ook om 1 lamp eerst te vervangen zodat de planten er 

rustig aan konden wennen en dan de andere pas. Met 2 lampen 

tegelijkertijd vervangen moeten de planten heel erg wennen aan de 

nieuwe golflengte van het licht. En dat kost veel energie en tijd voor de 

planten. 

Vervolgens was Aart aan de beurt. Zijn waterwaarden waren ook 

normaal. De beurt was nu aan ondergetekende, Hans druk in de weer 

met de flesjes om mijn waterwaarden te meten en toen die bepaald 

waren, gaf Pieter zijn advies. Pieter vertelde ons dat mijn fosfaten iets 

gestegen waren ten opzichte van de vorige keer. Dat kon kloppen want 

ik geef nu door omstandigheden tijdelijk alleen maar droogvoer. En in 

droogvoer zitten veel fosfaten. Het advies was om zodra het weer kan 

over te stappen naar diepvriesvoer en dan de kreeftachtige want die 

bevatten meer nitraten. Op naar de volgende patiënt en die patiënt was 

Mario Roelvink. Hij had een potje met water uit een niet functionerend 

aquarium meegenomen. Om ons testteam te testen. Maar die lieten zich 

niet van de wijs brengen. Fosfaten waren hoog. En na de uitleg van 

Mario wisten we ook waarom. 

Onze gast Bertus kwam ook aan de beurt. Hij was zeer benieuwd naar 

de waarden van zijn aquarium want het liep niet zoals hij het heel graag 

had willen zien. Ook bij Bertus werden er hogere concentratie van 

fosfaten gemeten. Door het spervuur van vragen van Pieter kwamen we 

erachter dat ze door de weeks voornamelijk droogvoer kregen en in het 
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weekend diepvriesvoer. Advies was om het om te gooien en dan 

afwisselend kreeftachtige en muggenlarve te voeren. Ook werd 

geadviseerd om i.p.v. om de week 300 liter water te verversen elke week 

150 liter te verversen. Alexander Lubbe was aan de beurt en ook hij 

kreeg zijn advies. Als hekkensluiter was Bert Helsloot aan de beurt. Zijn 

waarden waren niet helemaal perfect en Pieter adviseerde om meer 

Osmose water te gebruiken bij het water wisselen. Bert zou hiermee aan 

de slag gaan. 

 

Johan maakte even gebruik om een kleine discussie op te starten en het 

over plantengroei te hebben. Hij maakte op een bord met papier een 

lijstje. Ik herkende het gelijk van de lezing die hij bij zijn eigen vereniging 

had gegeven waar ik te gast was. En toen kwam de aap uit de wel 

bekende mouw! Hij sloeg een papier om en schreef toen in 

steekwoorden op hoe hij was ontvangen, hoe de sfeer was, dat er een 

lekkere discussie op gang was en dat we zo door moesten gaan. Hij 

stelde zich voor als Johan Veenhof, secretaris Aponogeton te Zeist. 

De reden dat hij bij ons aanwezig was is dat wij van het bestuur merken 

dat er een terugloop is van leden. Dit baarde ons grote zorgen. 

 Op het Vivarium 2012 in Nieuwegein ben ik in gesprek gekomen met 

Johan en hij vertelde mij dat zijn vereniging in 3 jaar tijd van 35 leden 

naar 70 leden is gegroeid. Ik was heel benieuwd hoe hun dit voor elkaar 

hebben gekregen en wat hij mij vertelde, daar konden wij ook wel lering 

van trekken. Hij heeft zijn advies aangeboden en zodoende kwam hij om 

de sfeer te proeven. 

 

Zoals de vaste bezoekers van onze verenigingsavonden gemerkt 

hebben zijn wij als bestuur een andere richting op gegaan. Wij zijn 

continu op zoek naar hoe kunnen we de avond vullen waar de mensen 

enthousiast van worden. Het watermeten was een groot succes!! Van de 

oudere garde kregen wij van het bestuur zelfs het compliment van 

eindelijk een echte verenigingsavond waar ik met heel veel plezier naar 

toe ben gekomen. Dit willen wij ook graag voortzetten in 2013. 

Als iemand suggesties heeft voor de volgende avond: graag! 

 

 

Gerrit-Jan 
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Op bezoek bij Aquaverniam 

 

 

Op het vivarium 2012 kwam ik in gesprek met jullie voorzitter Gerrit-Jan. 

Mijn enthousiasme en de wijze waarop wij met de vereniging onze stand 

hadden opgebouwd en aangekleed deed hem watertanden. Het 

uitwisselen van enkele gedachten hoe je mensen binnen een vereniging 

kunt stimuleren en motiveren leidde tot het aanbod van mijn kant om 

eens met elkaar te praten wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen. 

Het duurde even, maar uiteindelijk maakte Gerrit-Jan gebruik van het 

aanbod en kwam kijken bij onze aquariumvereniging Aponogeton in 

Zeist. Ik geloof dat hij wel wat onder de indruk was van de opkomst en 

de wijze waarop wij die avond een discussie hadden over "aquarium 

planten laten groeien". Wij vinden het heel belangrijk dat er interactie is 

op z'n avond tussen de leden en dat iedereen zijn verhaal moet kunnen 

doen.  

Er was weinig tijd daar ik net die avond als enig bestuurslid aanwezig 

was, mijn andere twee collega’s waren verhinderd. Uiteindelijk hebben 

wij nog een 15 minuten, denk ik gepraat en kwamen op het idee om 

undercover naar jullie vereniging te gaan. Reden: ik wilde echt de sfeer 

proeven. Een risico omdat ik een aantal van jullie leden ken uit het 

verleden. Mario had gelukkig zijn bril niet op of zijn dag niet, het bleef 

hangen bij een bekend gezicht maar dat zal. Hierdoor kon ik een letter 

weglaten uit mijn naam Johan werd John en mijn bak werd mijn best 

draaiende meterbak. simpel op een 2 tl's van Philips, binnenfilter van 

juwel schoonmaken eens in de 4 maanden en de witte watten worden 

wekelijks even schoon gespoeld. De bodem scherpzand, gezeefd 

rozenpotgrond, rode franse klei dit door elkaar gemengd door elkaar 

gedraaid aangedrukt en grind er overheen. Bio.co.2 er op en draaien 

maar. Op zondag mijn waarden gemeten, aangevuld op basis van de 

retfeldratio. Water in de fles gedaan om eens te kijken wat zij er in 

Amstelveen van zouden vinden. 

Ik werd van harte welkom geheten maar stelde mij terughoudend op. 

Ging bewust alleen aan de tafel zitten. Het duurde maar even, Jaqueline 

kwam mij halen om plaats te nemen binnen de groep en, heel belangrijk, 

even een praatje te maken. Documentatie werd overhandigd en er werd 

gewezen op een foto van een zeer fraai aquarium  op de achterzijde van 

Op bezoek bij Aquaverniam 
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Het Aquarium. Niemand kon mij vertellen van wie die bak nou precies 

was. Welnu, die bak is van Johan van de Werve uit Alkmaar, oud 

landskampioen, en hij is dit jaar wederom  vierde geworden bij de 

landelijke huiskeuring. Prachtige bak, om van te dromen! Positief vind ik 

dat dit soort plaatjes jullie niet uit je eigen werkelijkheid halen. 

Verschillende leden hebben toch behoorlijke problemen met hun 

aquaria. Heel benieuwd naar de ontwikkelingen op hun gebied. Door het 

testen van het aquariumwater en dit te bespreken in de groep ontstond 

een sfeer waar een prachtige interactie uit voort kwam. Die avond 

proefde ik echte hobbybeleving en bij een aantal leden behoorlijk wat 

passie voor de club. Een probleem waar iedere aquariumvereniging mee 

te maken heeft is: hoe haal je kennis binnen de club en zorg je voor 

kruisbestuiving van deze kennis, zodat leden elkaar kunnen helpen. Aan 

het eind van de avond kwam er een mooie gelegenheid om even wat uit 

te leggen over groeifactoren van aquariumplanten. Om daarna mij voor 

te stellen over de echte reden van mijn komst. Ik heb een sfeervolle 

avond beleefd, waar geduldig antwoord werd gegeven op mijn vragen er 

zitten een paar leden bij die wel weten hoe je een plantenbak moet laten 

draaien. Een mooie basis om jullie club daar vanuit op te bouwen en met 

elkaar de kennis te ontwikkelen. Daar waar mogelijk wil ik wel een 

handje toe steken en de tools zoals deze gebruikt worden bij 

Aponogeton zijn niet geheim, als jullie daar gebruik van willen maken zijn 

jullie van harte welkom. 

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het meten van mijn waterwaarden en 

de bevestiging dat ik met mijn bak op de goede weg zit.  

Mijn naam is Johan Veenhof secretaris van Aponogeton heb 22 jaar 

aquaria, nu 10 jaar zeer actief bij Aponogeton naar zeggen de motor van 

de club, maar je kunt het niet alleen! Doordeweeks werk ik in de 

verkoopbinnendienst, avonds en in het weekend,  ben ik actief voor mijn 

bedrijfje De Houtense Aquariaan, er staan op mijn hobbykamer een 

kleine 20 bakken en een showbak beneden in de woonkamer. Je kunt 

gerust zeggen dat aquarium houden mijn passie is. 

Hopelijk heb ik iets toe kunnen voegen waar jullie iets mee kunnen.   

Jullie bedankt voor het laten zien dat je ook met een kleine groep een 

hele leuke, gezellige en leervolle avond kan beleven. 

Met een hartelijke hobby groet, Johan Veenhof 
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Zaterdag 3 november was het zover!!! Ons eerste verenigingsuitje sinds 

ik bij de vereniging ben gekomen. Zoo zajac is bij ons bekend als de 

grootste dierenspeciaalzaak ter wereld.  Een aantal van ons zijn er al 

alleen of met zijn tweeën heen geweest. Het initiatief om met meerdere 

personen te gaan is nooit echt van de grond gekomen TOT 3 november 

jongstleden. 

Om 9 uur verzamelen op 

carpoolplaats Vinkenveen!!! Aan 

de uitnodiging hadden Mario de 

Jong, Mario Roelvink, Pieter van 

IJsendoorn, Aart van Altena met 

vriendin Lydia, ondergetekende 

met mijn tante Marjan en last but 

not least twijfelaar Alexander 

Lubbe. De avond ervoor belde ik 

Alexander op om door te geven hoe laat wij zouden vertrekken. Hij 

twijfelde heel erg om mee te gaan want in de week na het uitje had hij 

tentamenweek. Uit eindelijk kreeg ik zaterdagochtend om half negen een 

telefoontje van hem. Ik ga mee!!!! En zo was het dan. De overige 

mensen hadden zich netjes op tijd verzameld en het wachten was op 

Alexander. Alexander deed op de rotonde een rondje van de zaak en 

pakte de verkeerder afslag. Wij gebaarden nog van je moet eentje 

verder!! En als een echte wegpiraat stukje in zijn achteruit en weer de 

rotonde op. Zo, we waren nu compleet. 

Aart en zijn vriendin Lydia gingen in Aart zijn auto, Mario Roelvink ging 

bij Alexander in de auto (kennelijk heeft Mario Roelvink een goede 

levensverzekering ☺). Pieter, mijn tante Marjan en ik gingen mee in het 

busje van Mario de Jong. Om kwart over negen vertrokken we. De 

afspraak was om bij AC restaurant Veenendaal een tussenstop te 

maken. Alexander racete al richting Veenendaal en de rest reed rustig. 

Het was zeer gezellig in de bus van Mario de Jong dat we net de afslag 

hadden gemist van het AC restaurant welke ook slecht stond 

Met Aqua Verniam op stap naar de grootste 
dierenpeciaalzaak ter wereld 
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aangegeven. Maar ik wist dat er bij de volgende afslag (Veenendaal-

west) zowel een McDonalds als een Burger King was waar we een bakje 

koffie konden doen. McDonalds was dicht dus het werd hun buurman 

wegrestaurant Goudrenet Veenendaal. 

Om tien uur 

kwamen we hier 

aan en hebben 

gezellig koffie 

gedronken en 

sommige nog wat 

gegeten en 

anderen ook nog 

een overheerlijke 

appeltaart met 

slagroom. Even 

een korte pitstop 

bij de sanitaire 

voorzieningen en 

om tien over half elf vertrokken we voor deel twee van de reis. 

Eenmaal in Duitsland konden de heren chauffeurs zich coureur voelen 

en reden we lekker door. 

De Bus van Mario was als eerste om  kwart voor twaalf aangekomen bij 

Zoo Zajac in Duisburg. 

Omdat het behoorlijk druilerig en fris 

buiten was, hebben Mario, Pieter, 

mijn tante en ik binnen de rest 

opgewacht. Eenmaal allemaal 

binnen was het even snel een 

plaspauze en gingen we als één 

groep naar de aquariumafdeling. 

Wat een enorme keuze zeg en wat 

een boel vissen. Al snel begon de groep uit elkaar te vallen. Ieder had 

voor zich zelf wel een idee wat hij/zij zou willen zien of zelfs kopen. 
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Mijn tante was helemaal onder de 

indruk van de grootsheid van Zoo Zajac 

we hebben ook de andere afdelingen 

bekeken. Je kan er zelfs aapjes kopen 

en prairiehondjes. 

We hebben zo veel leuke dingen 

gezien maar helaas bleef het voor ons 

alleen bij kijken. Om half twee zijn we 

wat gaan eten in het eettentje voor in 

Zoo 

Zajac. 

Daarna weer kijkshoppen en voor 

anderen verder shoppen. 

 

Om vier uur namen Aart en Lydia 

afscheid van ons want ze moesten nog 
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door naar Hamburg voor een verjaardag. Nog even snel op de foto Aart!! 

Om vijf over vier ging de rest behalve Alexander richting de wc’s en 

kassa. Want we wilde wel weer richting huis. Maar Alexander was nog 

opzoek naar een specifieke filter voor 

zijn nanobak met garnalen. En uit 

eindelijk waren we om vijf over half 5 

uit de winkel. Nog even een auto 

wisseling, Mario Roelvink ging met ons 

mee in de bus van Mario de Jong en 

Pieter ging met Alexander mee. In de 

bus hoorde ik dat er ook een buitenafdeling wasL sjips, heb ik die weer 

gemist! Om vijf over zes waren we weer op de carpoolplaats in 

Vinkenveen. Het was reuze gezellig en iedereen was van mening dat dit 

voor herhaling vatbaar was. Ik wil me ook gaan inzetten om minimaal 

één keer in het jaar zo’n uitstapje te organiseren. De sfeer was echt 

super! 

Door al deze leuke dingen zie ik de toekomst van onze geweldige 

vereniging rooskleurig in. Komende verenigingsavond 26 november is er 

de uitslag van de huiskeuring. Komen jullie allemaal? 

  

 

Tot dan!!! 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar 
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Wij hopen dat dit nummer tot aan dit moment met plezier gelezen is. Als 
redactie doen wij altijd ons best om het verenigingsblad zo gevariëerd 
mogelijk te maken, maar dat kunnen wij niet in ons eentje. 
Dit keer is het blad voor een groot gedeelte gevuld met verslagen van 
activiteiten binnen onze vereniging, en zo hoort het ook ! 
Het is niet moeilijk om een aantal pagina’s te vullen met allerlei zaken die 
weliswaar met onze hobby te maken hebben, maar niet vanuit Aqua 
Verniam komen. Een knipselkrant zit uiteindelijk niemand op te wachten. 
Ik hoop dat deze editie een aansporing voor iedereen is om ook eens 
een stukje te schrijven en op die manier bij te dragen aan de 
meerwaarde van onze vereniging. 
 

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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door Willem L. Postma 

 

Amsterdam 16 november 2012. 

Zoals bekend mag zijn ben ik al enige tijd bezig te strijden tegen keuring 

categorie A 4 van onze NBAT.  

In mijn lezing “Vissen hoe bestaat het “laat ik duidelijk zien wat in onze 

moderne beschaafde wereld plaats vind. Nou beschaafd? Kijkend naar 

hondenfokkers en hun prestaties zijn die minstens zo schokkend en 

verwerpelijk.   Doch onderschat 

de kwekers van aquarium 

vissen niet. Geen middel, zelfs 

amputeren van vinnen en staart- 

wortel, wordt geschuwd. Het 

laten zwemmen in Dye kleurstof 

is moord. 80% van die vissen 

sterven bij behandeling en de 

rest ver voortijdig, terwijl na enige tijd de kleur verdwijnt. Ook het z.g. 

laseren van vissen vind steeds meer plaats. Opvallend is dat bij laseren 

men eerst begint met het maken van rode lippen. En daarna tekenen van 

tuin op de rug. Misschien herinnert u zich de vis met tekst “I LOVE YOU”. 

Dwaasheid die 

ieder weldenkend 

mens niet zou 

moeten willen. De 

nieuwste beelden 

gedownload van 

internet laten 

verschrikkelijke 

vervormingen van 

vissen zien. Kijk 

naar b.v. 

Trigogaster leeri. 

Zachte heelmeesters maken stinkende$$. 
…………. 
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Een geweldig mooi gevormd gekleurd dier, Diamandgoeramie. Een 

gedrocht is het geworden. Kijk naar tweekoppig Arowana en de 

gekleurde vorm van deze dieren. Terwijl de prachtig groot wordende vis 

met zijn interessante voortplanting verworden is tot een lolliestok dier. 

Moet dat en welke rol kunnen wij aquarianen hier spelen. In ieder geval 

geen keuring waarin dit soort dieren afwijkend van natuurlijke vorm 

worden gewettigd door keuringen NBAT. In het recente verleden is door 

de ledenraad goedkeuring gegeven voor deze categorie. De weerstand 

van het betere deel van bondskeurmeesters hebben zich verzet en zelfs 

de huidige voorzitter Pim Wilhelm heeft per direct zijn keurmeester-zijn 

gestaakt. Door het zich realiseren dat grote delen van de NBAT 

achterban dit niet wenst heeft men een andere methode bedacht. 

Namelijk, ik belde drie dagen voor NBAT dag Pim Wilhelm als voorzitter 

op. Op mijn vraag 

of er een categorie 

uitslag van cat. A 4 

zou zijn verklaarde 

de voorzitter, nee, 

we laten het via 

andere categorieën 

weg lopen. Zo is 

gebeurd en tot mijn 

verbijstering zag ik 

discusvissen 

voorbij komen die 

volledig aan Cat. A 4 voldeden. De klap op vuurpijl was een A 1 

gezelschapbak die vrij hoog eindigde op lijst met vissen groot ± 12 cm, 

als een wortel of peen gekleurd met in het centrum van het lichaam een 

witte band. Dit kennen wij van koeienrassen zoals de z.g. Lakenvelders. 

Hoewel er mogelijk redenen bij hoofdbestuur kunnen zijn om deze 

zwakke CQ zachte methode te gebruiken meen ik dat de categorie A 4 

definitief uit de keuringslijst weg moet. De tekenen van degeneratie in 

onze hobby zijn zelfs bij de aspirant-kampioenen te vinden. Dit moet 

stoppen als wij een beschaafde en ontwikkelde bond willen blijven. 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 
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weg dragen van onze leden. Ik verzoek dan ook om plaatsing van dit 

artikel met foto’s in het verenigingsblad en om middels gesprek of 

discussie en via district besturen een motie te laten aannemen die het 

mogelijk maakt om dit te verwijderen uit onze bond. Ik verzoek 

bestuurders van verenigingen deze democratische manier te volgen. Ik 

hoop dat mijn district Zuid-Holland-Zuid, dat altijd de goede kant wilde en 

initiatieven toonde in het verleden, de motie aanvraagt met instemming 

van andere districten. Laat beschaving, ontwikkeling en eerbied voor het 

leven de lijn bepalen voor een toekomst die positief voor onze 

liefhebberij en hobby mag zijn. 

Willem L Postma wlpostma@alice.nl  

Telefoon 020- 611 47 08. Hebt u opmerkingen of ideeën, u mag bellen. 

 

 

 

   

 

Zomaar 

enkele 

voorbeelden 

van manipulatie  
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Bron: NU.NL 

 
 
Schuttersvissen spugen straaltjes 
water, met zes keer meer kracht dan 
hun spierkracht dat toelaat. 
 
Met behulp van high-speed opnames 
is achterhaald hoe ze dat doen. 
Onderzoeker van de Università degli 
Studi di Milano beschrijven dit in het 
blad Plos One. 
Schuttersvissen leven in de kustwateren en rivieren van Zuidoost-Azië. 
Ze zijn vijf tot tien centimeter groot. Hun prooien bevinden zich op het 
land. Met gerichte waterstralen spugen ze insecten, maar ook kleine 
hagedissen van de waterkant in het water. 
Onderzoekers zochten lang naar de ‘schuttersorganen’ van de vis die dit 
mogelijk maken. Deze werden nooit gevonden. 
 
Hogesnelheidscamera 
Met behulp van een hogesnelheidscamera hebben de Italiaanse 
onderzoekers een verklaring gevonden. De kracht van de waterstraal 
bouwt zich niet op in het lichaam van de vis, maar daarbuiten. 
Het venijn zit hem in de staart van de waterstraal. Op het moment dat de 
straal de bek van de vis verlaat heeft het een druppelvorm met een lange 
staart.  

Het water van de staart heeft 
een hogere snelheid dan dat 
van de ‘kop’ van de straal. 
Hierdoor wordt de kop 
gaandeweg groter door 
inkomend water van de staart. 
De kracht waarmee de straal 
de prooi raakt neemt op die 
manier toe. 
Deze vloeistofdynamiek is 
vergelijkbaar met de manier 

waarop  inktdruppels van drop-on-demand inkt-jet printers uit de 
machine komen. 
 

Voor u gelezen door Ernst Zittema 

Schuttersvissen spugen als inkt-jet printer 
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door Karel Fondu 

 

In het hoekje "Praxis" van het Datznummer van november 1998 schreef 

Christian- Peter Steinle een artikel over een natuurlijke waterverzachter 

die bovendien geen eurocent kost. 

De zwarte els 

Op vochtige bos- en bosrandgronden, in beemden 

en op de oevers van stilstaande en stromende 

watertjes groeien vaak onopvallende bomen met 

donkere, ovale bladeren. 

Bekijkt men ze van naderbij dan valt de 

grafietkleurige, relatief gladde bast op die versierd 

wordt door heldere verticale markeringen. Over 

een dergelijke stam beschikt hier te lande enkel de 

zwarte els : ALNUSGLUTINOSA. 

Spijtig genoeg komt deze speciale en nuttige boom 

steeds minder en minder voor. Het wortelgestel 

van de zwarte els is bijzonder sterk ontwikkeld en 

dit zowel in de breedte als in de diepte. 

Daarom is hij ideaal om oevers en bermen op hun 

plaats te houden. Onder zijn dichte bladerdak 

groeit er ook geen onkruid. Bovendien beschikt de zwarte els over een 

bijzonder snelle stofwisseling. Hij produceert veel zuurstof en bindt grote 

hoeveelheden stikstof uit de lucht die wordt afgevoerd naar de bodem 

waar het dienst doet als meststof. Vanaf de late herfst tot op het einde 

van de winter vallen zijn zaden naar beneden. Het is voor talrijke zaad 

etende vogels een onmisbaar voedsel dat hen toelaat de winter zonder 

kleerscheuren door te komen. Een kleine mooie vink die in de 

wintermaanden in kladden op de zwarte els voorkomt wordt trouwens 

elzensijsje (Spinus spinus) genoemd. 

In het aquarium 

Voor zoetwateraquarianen die voor hun vissen zacht en zuur water nodig 

hebben, zijn de vruchten , meer de elzenpropjes, een geschenk uit de 

hemel. In water zwellen ze lichtjes op en geven looistoffen af die de pH 

Elzenproppen als waterverzachter 
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drastisch verlagen. In aquaria waarin elzenpropjes liggen zinkt de 

eventueel aanwezige hardheid snel en blijvend weg. Terwijl turf het 

water intensief kleurt, geven elzenproppen een kleur die vergelijkbaar is 

met die van acaciahoning. Met die elzenpropjes is het zoals met zo vele 

huismiddeltjes: niemand weet hoe het echt werkt, � maar het helpt. 

Ik verzamel geen afgevallen propjes; ik pluk ze in de winter, spoel ze in 

koud water schoon, laat ze drogen en stockeer ze. Als ik ze nodig heb 

leg ik een handvol op het wateroppervlakte. Deze hoeveelheid kan bij 

100 liter leidingwater  van 15° DHG en met een pH van 7,5 tot 8,5 de 

volledige hardheid op twee dagen neutraliseren en op vier dagen de pH 

laten zinken tot 6,5 of 5,5. 

Vermits het waterverzachtend effect eerder optreedt dan het aanzuren 

van het water verdient het aanbeveling om over korte periodes zowel de 

totale hardheid als de carbonaathardheid te controleren. Wonderlijk 

genoeg blijft de werking over een tijdspanne van 4 tot 8 weken 

doorgaan, zelfs al vervangt men wekelijks een derde van het water. 

Kleine barbelen, die enkel op zacht en zuur water te kweken zijn, 

gebruiken vaak de elzenproppen als aflegsubstraat. 

Mijn pantsermeervallen en mijn appelslakken consumeren ze volledig 

zonder dat het hun gezondheid schaadt. Een laatste positieve noot: een 

aquarium dat behandeld werd met elzenpropjes blijft dikwijls gespaard 

van algen!!  

      Mannelijke katjes in het voorjaar                 Katjes van de zwarte els 

Uit Danio Rerio, Delft, bron: maandblad van De Siervis, Leuven 
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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 

 
 


