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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 

 
Arien Bos – waarnemend penningmeester /                                              

ledenadministratie  
Tel.: 020-6611311 

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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Zo de zomerstop is voorbij en de eerste bijeenkomst komt er weer aan. 
Ik hoop dat iedereen een leuke zomer heeft gehad ondanks het weer. 
Voor mij en Sandra een hectische periode. Sandra heeft haar scriptie 
afgeschreven en is daarmee nu klaar met haar opleiding. De verhuizing 
is helaas niet geheel zonder problemen verlopen wat ons aquarium 
betreft. We hebben even last gehad van alg en vissen die toch een te 
grote klap hebben gehad. Maar nu is de balans weer hersteld. 
 
Aanstaande zaterdag gaat de bondskeurmeester Ab Ras met de 
huiskeuringscommissie en onze huis fotograaf weer bij diverse leden 
langs om hun aquaria of paludaria te keuren. Ik ben benieuwd wie dit 
jaar onze Aart van zijn troon zal stoten als lid met de hoogste punten. 
Helaas moeten we dit seizoen ook afscheid gaan nemen van Cor van Mil 
en onze benjamin Quinta Duba. We wensen ze succes voor de 
toekomst. 
 
Ik wil jullie er aan helpen herinneren dat we echt per 1 januari een 
nieuwe penningmeester nodig hebben.  Ariën Bos legt per die datum zijn 
functie als interim penningmeester neer. En zonder een penningmeester 
is er geen volledig bestuur meer. En zonder een volledige bestuur zit er 
niets anders op dan onze vereniging op te heffen. En dat zou toch zonde 
zijn?  
 
Volgende maand zal bij de AVP een vragenlijst toegevoegd zijn over de 
huidige status van de vereniging. Ik hoop dat u de tijd zou willen nemen 
om die goed door te lezen en alle vragen te beantwoorden. Met deze 
vragenlijst wil het bestuur kijken naar wat u nu van de vereniging vind en 
wat u graag anders zou willen zien. Op deze wijze hoopt het bestuur de 
vereniging een nieuwe impuls te geven. 
 
De volgende bijeenkomst is op 26 september. We hebben dan een 
veiling avond. Heeft u nog wat spullen die u kwijt wilt (de opbrengst is 
voor de verenigingskas) dan is dit een mooi moment. Meenemen! 
 
Tot de 26e! 
 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar 
 
 

Van de voorzitter 
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Vv 
 

 
Zoals ieder jaar vindt ook dit jaar de huiskeuring plaats en wel deze keer 
op  zaterdag. 24 september a.s..  
We gaan weer een dag op stap met  NBAT keurmeester Ab Ras langs 
de leden die zich voor de keuring hebben opgegeven. De animo is dit 
jaar niet erg groot, er hebben zich slechts vijf personen gemeld. Het 
enige voordeel voor hen is dat de deelnemers in ieder geval weten dat 
ze bij de top vijf van de vereniging zullen eindigen. 
We rekenen erop dat het weer een gezellige, maar bovenal leerzame 
dag wordt en zullen de lezers in het volgende nummer van onze 
bevindingen op de hoogte stellen. 

De huiskeurinscommissie 
 

 
 

 
 

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 

 

 

Verenigingskeuring  
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Zoals u merkt is het ditmaal een dunnere editie dan u van ons gewend 
bent. 
Vol goede moed zijn we na de zomervakantie begonnen met het 
samenstellen van dit nummer. Naast de gebruikelijk informatie en 
mededelingen proberen wij ieder keer weer een voor u aantrekkelijk 
nummer te maken dat, naar wij hopen, met plezier wordt gelezen. 
De inzendingen van onze leden doen onze brievenbus nou niet bepaald 
uitpuilen zodat wij voor het vullen van de inhoud diverse bronnen 
gebruiken. 
Over en weer sturen aquariumverenigingen uit het hele land elkaar hun 
clubblad toe en kijken vervolgens of er voor hun eigen leden interessante 
artikelen tussen zitten. Zo ja, dan is de afspraak dat de artikelen 
overgenomen mogen worden. 
Een andere bron van informatie is het internet. Met name Peter houdt 
zich met de selectie van de artikelen bezig en bewerkt deze zo ver 
mogelijk voor. 
Wij plaatsen deze artikelen vervolgens in ons blad, uiteraard met 
bronvermelding. Zo komen wij zo nu en dan ook in andere bladen 
artikelen tegen die uit de Aqua Verniam Post zijn overgenomen. 
Maar welke bron ook gebruikt wordt, je bent in deze tijd totaal afhankelijk 
van het gebruik van een computer. Zonder PC is het niet mogelijk om 
een verenigingsblad in elkaar te zetten. Ja, zullen zeker de oudere leden 
onder ons zeggen, maar vroeger deden we dat wel. Klopt!, maar dat is 
vroeger, er was toen gewoon voor alles veel meer tijd. 
Peter is met zijn PC tegen een aantal 
problemen aangelopen die hem 
inmiddels hoofdpijn hebben bezorgd. 
Alles werkt, maar anders dan dat hij 
wil. Na een update zijn bestanden weg, 
de mail werkt ineens anders en zo zijn 
er nog wel een paar dingen op te 
noemen. Dit leidde van de ene 
frustratie tot de andere. De illustratie 
toont wat bij hem ongetwijfeld wel eens 
door zijn hoofd heeft gespookt. 
Maar hoe dan ook, we hopen bij het volgende nummer weer helemaal 
operationeel te zijn en weer een vollere editie te kunnen verzorgen. 
 

 

Martin Scheepstra 

Van de redactie 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     kopieer– en printwerk             
         

In ons bedrijf in Amstelveen beschikken wij over de nieuwste machines met     
briljante afdrukkwaliteit. U kunt bij ons terecht voor: 

 

    ●    Flyers, folders, manuals (al dan niet ingebonden) 
    ●    Bedrukken van textiel 
    ●    Selfservice – u kunt zelf kopieën maken of printen met 
     behulp van een Windows PC tot max. A-3 formaat, 
     vergroten, verkleinen, dubbelzijdig afdrukken, sorteren, 
    groeperen en nieten 
 

CopyCom staat voor kwaliteit en snelheid 
tegen een scherpe prijs ! 

 

    Amsterdamseweg 450                                              Tel./Fax: 020 – 453 48 76 
    1181 BW Amstelveen                                                           Info@copycom.nl  
    Gratis parkeren                                       www.copycom.nl                    
 

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur 
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Op de laatste maandagavond, voor het zomerreces, hadden we het 
genoegen om een presentatie van Ab Ras bij te kunnen wonen. Door het 
mooie weer waren er slechts negen personen aanwezig. Omdat er bij 
mijn weten ook weinig leden in onze vereniging zijn met een 
zeewateraquarium kan dit ook de oorzaak zijn van de lage opkomst. 
Helaas, want de diversiteit in het aquaristiek zou iedere aquariaan toch 
moeten aanspreken. Na het welkomstwoord van de voorzitter begon Ab 
Ras, ondanks een klein publiek, met verve aan zijn presentatie over het 
zeewateraquarium.  
 

Het zeewateraquarium van de heer H. Harbeek uit Enschede, winnaar 2009 
landelijke huiskeuring categorie B 1,2. Puntentotaal 792, biologisch 127. De 
keurmeesters waren de ons wel bekende Ab Ras en Erik Prins. 
 
 
 
Over de inhoud van de presentatie moet ik helaas in gebreke blijven. 
Door een zomerse schoonmaak (hoe verzint ie het) zijn mijn 
aantekeningen op onverklaarbare wijze waarschijnlijk in de 
papiercontainer beland. Hiervoor mijn excuses. Neemt niet weg dat de 
presentatie zeer interessant was voor eventuele beginnend zeewater 
aquarianen.  
Ook de getoonde foto’s waren het aanzien waard. Ik kan u nu een 
opsomming gaan geven van wat er, van die avond, nog op mijn harddisk 
(geheugen) terug te vinden is maar daar doe ik de presentatie van Ab 

Een zeewateraquarium beginnen 
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Ras geen goed aan. De materie is daar te complex voor en verreist een 
juiste chronologische volgorde.  
De rode draad in de presentatie zal ik u echter niet onthouden. Ten 
opzichte van een zoetwateraquarium moet men, voordat men met een 
zeewateraquarium begint wel twee keer zoveel nadenken. Dit betreft 
dan, de inrichting, de aankoop en niet te vergeten de kosten(onderhoud 
en exploitatie).  
 

Aquarium Henk en Ria Barten, people.zeelandnet.nl/hlb       Anemoonvis (Amphiprion ocellaris) 
 
 
 
Ook uw geduld zal op de proef worden gesteld. Tot zover mijn betoog in 
deze en voor verdere informatie over het starten van een 
zeewateraquarium verwijs ik naar het internet (Coogle – 
zeewateraquarium). Rest mij nog Ab Ras, nogmaals namens alle 
aanwezigen hartelijk te bedanken voor zijn inzet op deze fijne en 
informatieve avond en graag tot ziens. 
 

Peter Westenberg.    
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Wij hebben dit stukje voor u gelezen in het maandblad van “AQUA  
VERNIAM” maandblad van de aquariumvereniging  Nieuwer Amstel te 
Amstelveen en het overgenomen zoals het toentertijd is verschenen. Er 
waren nog geen pc’s dus alles ging nog met de typemachine, zonder 
spelling en grammaticacontrole. De tekst en het lettertype hebben wij 
exact zo overgenomen als men het destijds gelezen heeft. In de loop der 
tijden is er veel veranderd maar wat niet veranderd is in die 40 jaar, is de 
oproep uit het oktobernummer van 1970. Ondanks dat er toen meer 
leden waren, zou met het huidige aantal leden, één stukje in de drie jaar, 
het elan van ons blad, ten goede komen. Wij kunnen en zullen u graag 
behulpzaam zijn. 

 
De redactie 
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e
 jaargang no.3       oktober 1970 

 

WEER MIS !! 

 

 Het was jammer, dat wij U het vorige maandblad weer met een blanco achterblad 

moesten toesturen, maar de zaak liep een beetje uit de hand en zelf heb ik te weinig tijd om 

me daarmee steeds bezig te houden. Dit keer belooft het echter inderdaad wat goeds te 

worden, als we eerst het ritme maar gevonden hebben. 

  

               Dan hoor ik van onze redakteur maar steeds, dat hij te weinig kopy heeft en dat hij 

telkens weer op reeds eerder in andere bladen gepubliceerde stukjes moet teruggrijpen. Dat 

is erg jammer, want als ieder lid nu eens eenmaal in de 3 jaar iets van zijn belevenissen of 

iets van technische aard op papier zette, dan was het maandblad barstens vol. Het zou best 

leuk zijn hoor als de telefoon op onze redaktie ging en er een lid was dat vroeg, zeg ben ik 

nou nog niet aan de beurt, of was mijn stukje niet goed, en dan als antwoord, man ik weet 

niet hoe er doorheen te komen, deze maand al een extra blad ingevoegd en dat moet 

volgende maand maar weer. 

  

               Helaas, het is een grote wens, een mooie droom, maar hij zal wel nooit in vervulling 

gaan. Er wordt zo gauw gezegd, och wie zal daar nu belangstelling voor hebben. Nu het zijn 

er meer dan U denkt ! 

        P. van der Zwaard, 

         

                                                                                                         Voorzitter 

 

Uit de oude doos 
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Afhankelijk van de plantensoort is het afsnijden van wortels en het in-
zetten van de plant verschillend. Met betrekking tot het leven van de 
wortels gelden bij aquariumplanten andere regels dan bij landplanten. 
Het heeft geen zin om de 
punten af te snijden, zodat 
de wortels zich beter zullen 
vertakken.  
 
Aquariumplanten kunnen 
dat niet, omdat ze na het 
verplanten de aanwezige 
wortels afstoten. Iedere 
aquariumplant die uit de 
bodem wordt gehaald, moet 
na het planten nieuwe 
wortels vormen. Hieruit 
komen ook de groeimoei-
lijkheden voort bij planten 
die meermaals kort na  el-                                                                goed gereedschap is het halve werk  
kaar verplant zijn.     Bij de                                    

diverse soorten planten moeten we echter verschillend handelen.  
 

In principe kunnen alle 
wortels bij stengelplanten 
zonder nadeel voor de plant 
worden afgesneden en de 
stekken zonder wortels 
geplant worden. Het 
onderste gedeelte van het 
gewas wordt boven de 
laatste wortels afgesneden. 
Aan de nieuw ingeplante 
stengel groeien in de bodem 
meer en krachtiger wortels. 
De onderste bladeren van 
het stengelgedeelte, dat in 
de bodem komt, worden van 
de stengel gehaald  en  de 
stengel  wordt  recht  in de 

het snoeien van Hyprophila  pinnatifida                               bodem gestoken. In geen ge-

HET AFSNIJDEN VAN WORTELS EN PLANTEN 
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val wordt de stengel zonder voorbereiding in het harde zand/grind 
gestoken. De meeste aquariumplanten hebben een stengel met tamelijk 
grote poriën en zijn daardoor gevoelig. Bij het met kracht in de bodem 
drukken wordt de zachte stengel beschadigd en deze rot later weg.  
 
Met de vinger wordt een plantgat gemaakt. De plant wordt daarin geplant 
en vervolgens zijdelings wat aangedrukt. Iedere stek wordt afzonderlijk 
geplant. In een groep worden planten op een afstand van elkaar geplant, 
die minstens de bladomvang inhoudt. Staan ze te dicht op elkaar, dan 
krijgen de onderste bladeren te weinig licht en sterven af.   
 
Bij alle grondstandige planten moet een belangrijke regel in acht worden 
genomen. Hun hart mag niet te diep in de bodem komen. De plant zal 
anders verkommeren, omdat de groei wordt belemmerd.  
 
Bij planten die geen stengel vormen, zoals Vallisneria en 
Amazonezwaardplanten, worden de wortels er voor 2/3 deel afgehaald.  
 
De plant wordt dan in de 
bodem gezet en houdt zich 
met het overgebleven 
worteldeel in de bodem 
vast. De plant gaat dan 
snel nieuwe wortels 
vormen. De wortelhalzen 
moeten altijd zichtbaar 
zijn. (de grens tussen 
wortels en bladeren) 
Daartoe kan men drie 
weken na het verplanten 
de planten voorzichtig 
omhoog trekken, tot de 
wortelhalzen zichtbaar 
worden.                                                                                                                                      Komt dit u bekend voor? 

 
 
Auteur onbekend. Bron: Xyphophorus Kampen.(gelezen in “de Glasblaars”) 
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      VEILING 

 
 
 
 
 
 

Maandag 26 september a.s. 
 

locatie “In den Koorenaar” 
 

aanvang 20.00 uur 
 

De verenigingskast is weer eens opgeruimd en er zijn weer 
allemaal prachtige dingen tevoorschijn gekomen die aan de 
vereniging geschonken zijn, zoals o.a.: 
 

� een complete CO2-installatie 
� een buitenfilter 
� gevulde CO2-filterflessen 
� aquariumboeken 

 
Heeft uzelf nog dingen die niet meer gebruikt worden maar 
zonde zijn om weg te gooien, breng het dan mee en laat het 
veilen, de opbrengst is voor de verenigingskas! 
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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 

 
 


