
  

 

Het maandblad van Aqua Verniam de Aquariumvereniging 
voor Amstelveen e.o. 

April 2007 



2 

 

Aqua post is een uitgave van Aqua Verniam. 
 

De eerstvolgende bijeenkomst is  
23 april 2007 

 
Cor Stoutjesdijk met een  

Discus lezing 

Redactie: 
redactie@aquaverniam.nl 
 
Informatie: 
www.aquaverniam.nl 
info@aquaverniam.nl 
 
Aqua Verniam houdt iedere 4e maandag van 
de maand een bijeenkomst. 
 

Locatie Adres: 
‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuweramstel 1 
1182 JR Amstelveen 

(N.B.: onder het gemeentehuis) 
Aanvang 20:00 uur 

 

 
Contributie per jaar: 
 

Gewoon lid:   € 45,= 
Jeugdlid:    € 40,= 
65+ Lid:    € 40,= 
Huisgenotenlid *)  €   6,50 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en dient bij 
aanmelding te worden voldaan. Indien het lid-
maatschap in het lopende jaar wordt aange-
gaan is het bedrag naar ratio verschuldigd. 
 
De contributie dient vooraf betaald te worden. 
Opzegging moet 3 maanden voor het einde 
van het jaar plaats vinden. 
Bij te laat betalen wordt er €2,25 extra in reke-
ning gebracht. 
Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester Aqua 
Verniam Amstelveen 
 
*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen mogelijk 
voor inwoonde huisgenoten van een lid. Zij 
ontvangen géén uitgave van zowel Aqua Post 
als Het Aquarium van de NBAT. 

Bestuur: 
 
Voorzitter: 
Esther  van Rijnsbergen - Louwerse 
Westwijkplein 126 1187 LW Amstelveen,  
tel. 020-4411014 
e-mail: esther@aquaverniam.nl 
 
Secretaris /  ledenadmionistratie: 
Johan Schipper  
Velperpoort 28 2152 RT Nieuw Vennep 
tel 0252-686665 
E-mail: johan@aquaverniam.nl 
 
1ste Penningmeester: 
Mirjam Vermeij, Boomgaard 63 
1432 LD Aalsmeer,  
tel. 0297- 870533 
E-mail mirjam@aquaverniam.nl 
 
2de Penningmeester: 
Facature 
 
 
 
 
Huiskeuringscommissie: 
Ernst en Marianne Zittema, Praam 341 
1186 TV Amstelveen, 
tel. 020-4532014 

E-mail: hkc@aquaverniam.nl 

Redactieadres Aqua Post: 
Wout Goudriaan, J. v. Gasterenlaan 24 
1187 SE Amstelveen. 
E-mail: wout@aquaverniam.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aqua Verniam  is opgericht op 24 februari 1955, 
goedgekeurd bij KB van 13 november 1974 num-
mer 122.  
Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van 
de K.v.K te Amsterdam onder nr. 531241 
Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra. 
 
Wilt u adverteren in aquapost en of op de webpagi-
na? Neem dan contact op met de redactie.  
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Tja, daar zit ik dan…op 2e paasdag… De 
kersverse voorzitter van Aqua Verniam. 
Het idee van voorzitterschap moet nog 
erg wennen, aangezien ik sterk het gevoel 
heb dat iemand die ergens voorzitter van 
is toch eigenlijk wel veel verstand van za-
ken moet hebben. Omdat ik nog niet eens 
een jaar lid ben dacht ik dat ik, in vergelij-
king met andere leden, gewoon te weinig 

ervaring had om dit te gaan doen. Maar 
omdat iedereen op de vergadering zo en-
thousiast was leek het me toch wel erg 
leuk om te doen.  
Ik vind het sowieso erg leuk om wat meer 
betrokken te zijn bij de vereniging dus dan 
maar meteen als voorzitter. Als ik het 
goed begrepen heb is het een baantje wat 
niet zoveel voor hoeft te stellen. Dat is om 
mee te beginnen wel prettig.  

Het is mijn bedoeling om er echt wat van 
te gaan maken en samen met de anderen 
te proberen om meer leden aan te trekken 
voor de club. 
Ik heb daar op internet één en ander over 
gelezen, dat schijnt door meerdere clubs 
al actief geprobeerd te zijn…helaas met 

weinig resultaat. Dus ik ben bang dat het 
vechten tegen de bierkaai wordt. Maar 
goed, wie niet waagt, wie niet wint. We 
gaan het gewoon proberen...  
 
Al heeft er een aantal maanden geleden 
een interview van Johan met mij in de 
Aqua Post gestaan, ik wilde me toch nog 
even kort voorstellen.  
Ik ben getrouwd met Mark en ben moeder 

van twee meisjes van 3,5 en 2,5 jaar 
(Elisa en Eva). De oudste gaat in Augus-
tus naar de basisschool dus vanaf dan zal 
ik wat meer vrije tijd krijgen. Die tijd zal ik 
goed gaan gebruiken, o.a. om te beste-
den aan Aqua Verniam. Ik zou namelijk 
ook wel wat meer aan de website mee 
willen werken, denk dat er op die manier 
eventueel ook nieuwe leden aangetrokken 
kunnen worden. 

Ik heb recentelijk geprobeerd een paar 
uurtjes per week te gaan werken. Dat 
bleek erg lastig te combineren met het 
huismoederschap dus daar ben ik weer 
mee gestopt. Ik ga me nu meer bezig 
houden met de zaak van mijn echtgenoot, 
daar valt veel in te doen wat mij goed ligt. 
Op die manier kan hij zich op andere din-
gen concentreren. 
 

Over mijn aquarium… 
Dat heb ik al bijna 6 jaar maar het lukte 
me nooit om de planten goed te laten 
groeien en met de tips van de aquarium-
speciaalzaak kwam ik niets verder. Eens 
in de zoveel tijd kocht ik gewoon nieuwe 
planten en op die manier zag de bak er 
toch best wel mooi uit. Water verversen 
deed ik eens in de maand of soms nog 
minder. Sinds er kinderen zijn werd het 

helemaal minder en deed ik er bijna niets 
meer aan, ik ververste op het laatst zelfs 
zelden water. Ik stond eigenlijk op het 
punt om de bak te verkopen omdat de 
planten toch nooit goed gingen groeien. 
Bijna alle vissen overleefden het wonder-
baarlijk genoeg wel.  

Van de voorzitter… 
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Vorig jaar Maart wilde ik het nog één kans 
geven en ben ik op internet gaan zoeken 
naar info en daar ben ik mee aan de slag 
gegaan. Ik startte met het bijna dagelijks 
verversen van water, tot ik weer een accep-
tabel NO3 gehalte had. Ik durf niet eens te 
noemen hoe hoog dat in de eerste instantie 

was. Terwijl ik daarmee bezig was heb ik 
nieuwe lampen aangeschaft, heb ik planten 
gekocht en ben ik Bio CO2 gaan toevoe-
gen. Na een paar weken deden de meeste 
planten het nog redelijk goed en begon de 
bak er steeds mooier uit te zien. Het begon 
weer leuk te worden! 
Ik vertel een andere keer meer over hoe 
het met mijn aquarium is gegaan sinds ik er 
actief mee bezig ben.  

 
Vandaag is de technische commissie bij me 
langs geweest om een lichtbak om te bou-
wen. Er is een dimmer ingebouwd. Morgen-
ochtend zal ik voor het eerst zien hoe dat 
eruit ziet. Volgende maand staat er in de 
Aqua Post een verslag over hoe dat in zijn 
werk gegaan is.  
Nogmaals ontzettend bedankt Pieter en 
Mario! 

 
Vriendelijke groeten, 
Esther van Rijnsbergen - Louwerse 

Ledenpasjes 
 
Beste leden van Aquaverniam, 
 
We gaan in het vervolg in de Aqua Post 
vermelden als er nieuwe pasjes uit ko-
men. Dit om ervoor te zorgen dat leden 
die niet op de bijeenkomsten kunnen ko-

men weten dat er nieuwe pasjes zijn.  
 
Voor leden die Het Aquarium van de 
NBAT niet ontvangen nadat ze als lid zijn 
aangemeld of  een na een adreswijziging 
het volgende. Door een computerstoring 
bij de penningmeester van de NBAT is de 
verwerking van adresgegevens op ach-
terstand geraakt.  Ontvang je het aquari-
um niet dan kan je er een afhalen op de 

bijeenkomstavond.  
 
De redactie van Aqua Post kan uw mede-
delen dat het bestuur een jaarplanning 
gaat maken voor de bijeenkomstavonden 
en op die wijze weten we een langere tijd 
vooruit wat er op het programma staat.  
 

Schistura balteata "sumo” 
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Uitslag Districtskeuring 
Op maandagavond 5 maart werd in “Het 
Geertruidahuis” te Landsmeer de uitslag 
bekend gemaakt van de districtsaquarium-
keuring 2007. 
Na ontvangst met het gebruikelijke kopje 
koffie op rekening van het district bleek dat 
de keurmeester, de heer A. van Holstein  

vertraging had bij zijn komst naar Lands-
meer. Zodoende kon de avond niet eerder 
dan 20.30 uur beginnen. De aanwezigen 
bleken dit geen probleem te vinden want 
alleen waren, onder genot van een door 
het district aangeboden kop koffie of thee, 
druk in gesprek toen de voorzitter van de 

vereniging en het district, de heer de Best 
de avond wilde openen. 
De avond werd geopend met een hartelijk 
welkom aan alle aanwezigen en in het bij-
zonder de keurmeester, de heer van Hol-
stein en de voorzitter van de NBAT, de 
heer Verheij. 

Zoals bij de verenigingsavonden gebruike-
lijk werd ook op deze avonden eerst de 
“welkomstplant” verloot. 
Hierna vroeg de heer Verheij het woord. 
Na een korte inleiding werd de heer de 
Best de speld voor het 50-jarig lidmaat-
schap van een aquariumvereniging opge-
speld zodat deze na de gouden vin nu een 
tweede gouden speld van de NBAT kan 
dragen. 

Na deze officiële gebeurtenis kreeg de 
keurmeester, de heer van Holstein, het 
woord om de foto’s van de districtskeuring 
te vertonen en toe te lichten. 
Hij vond het jammer dat er zo weinig deel-
nemers aan de districtskeuring hadden 
meegedaan. In eerste instantie nog 8 

aquaria en paludaria, maar in de laatste 
week waren er nog 2 afzeggingen.  
De aquaria en paludaria werden vertoond 
in volgorde van keuring. 
Bij de foto’s werd uitleg gegeven  over wat 
wel en niet goed was aan de betreffende 
bak. Als eerste werd het paludarium van 

de familie Eijken besproken. Daarbij bena-
drukte de keurmeester dat het paludarium 
voor het houden van de in de bak gehou-
den pijlgifkikkers goed van hoogte was. In 
een lagere bak wordt het vaak te warm en 
nu kunnen de kikkers zelf koelere plaatsen 
opzoeken. Voor tillantia’s zijn de paludaria 

eigenlijk veel te vochtig en  de lucht moet 
sterk in beweging zijn.  Ook werd ingegaan 
op de verschillende soorten planten. Daar-
bij dient ook gelet te worden op het wortel-
gestel van de verschillende planten. Er zijn 
soorten met een zeer groot wortelgestel 
zodat bij verwijdering of uitdunning veel 
beschadigd wordt. Verschillende  planten-
soorten die veel gehouden worden, zoals 
de Spathophilum kunnen te groot worden. 

M. Eijken 
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Ook moet gelet worden op de lichtbehoefte 
van de planten. In de bak van de familie 
Eijken was de ficus wat te ver doorge-
groeid. Er kon wat meer diepte gecreëerd 
worden door de ficus wat uit te dunnen. 
De kikkers zagen er goed uit en hadden 
het duidelijk naar hun zin. Wat de verlich-
ting betreft raadde de heer Holstein een 
ieder aan goed te letten op het schoonhou-
den van de lichtkap. Meestal blijkt die ech-

ter slecht bereikbaar te zijn zodat schoon-
houden wordt “vergeten”. 
Net als in het gezelschapsaquarium blijkt 
het steeds moeilijker te worden de planten 

goed op naam te brengen. Er komen 
steeds meer kruisingen in de handel. 
Het volgende aquarium was het gezel-
schapsaquarium van de heer Hendriks. 
Een hoekaquarium met een ronde voorruit. 
Dergelijke aquaria zijn moeilijk in te richten 
maar de heer Hendriks was er in geslaagd 
een goede dieptewerking te creëren. 
De keurmeester raadde aan de garnalen in 
volgende gevallen niet met een “aantal” op 

de lijst te zetten. Hij telt ze zelf al niet mee 
bij de “dierenbezetting” van het aquarium. 
In het aquarium waren kardinalen, potlood-
visjes, corydorassen en boesemanies aan-

J.F.J. Hendriks 
 

J.B. Bast 
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wezig. De school van de laatste vissen 
was wat aan de kleine kant. Alle vissen za-
gen er gezond uit wat ook op de foto’s ge-
toond werd. 
Enkele tips werden gegeven om bij een 
volgende keuring nog beter voor de dag te 
komen. Zoals steeds werden naast de op-

namen van de huiskamer, overzichten en 
plantengroepen, een aantal soorten dieren 
en ook de techniek boven- en onder de 
bak vertoond zodat de aanwezigen een 
goede indruk kregen van het aquarium. 

  
Het volgende aquarium was het zeewa-
teraquarium van de heer Bast. Een aquari-
um van slechts 1 meter lang met als filter-
techniek slechts 2 Eheim pompen. De ca-
paciteit daarvan is volgens de keurmeester 
op de grens van wat noodzakelijk is. De 

heer Bast moest dan ook frequent water 
verversen om geen ophoping van afval-
stoffen te krijgen. Enkele dieren in het 
aquarium werden besproken. Opvallend 
was de aanwezigheid van een koevis van, 
op dat moment ca. 8 cm. Deze vis blijkt op 
den duur ca. 25 cm te kunnen worden. De 
vis is echter wel nuttig als consument van 
draadalgen. Het aquarium moest nog 
“groeien”, vooral wat betreft de begroeiing 

van de wanden. De keurmeester gaf aan 

dat het keuringsreglement voor zeewater-
aquaria op dit moment verouderd is. Er is 
geen rekening gehouden met de techni-
sche ontwikkelingen van de laatste jaren. 
De volgende deelnemer was de heer Ko-
men met een paludarium. Deze bleek de 
planten voor wat betreft de bodemplanten, 

beter gekozen te hebben dan de familie 
Eijken. Planten uit van de soorten Croton 
en Calanthea zijn geschikt door hun grote 
vochtbehoefte als bodembeplanting. Op-
merkelijk was de “schakelkast” die, als dat 

nodig was, geheel uit de kast geschoven 
kon worden. Verder waren alle elektrische 
delen in de schakelkast afgeschermd met 
een perspex ruit. 
Na het paludarium van de heer Koomen 
kwam het zeewateraquarium van de heer 
Schimmel aan bod. Een aquarium wat al 

wat langer stond dan die van de heer Bast 
en al meer kalkwieren bevatte. Hier was 
de waterverversing wat aan de lage kant. 
Het fosfaatgehalte bleek te hoog  waar-
door de algen te veel kans kregen. Ook de 
stroming in de bak mocht, zoals de heer 
Schimmel tijdens de keuring zelf al aangaf, 
best wat sterker worden zodat het water in 
de bak beter circuleert. Ingegaan werd op 
de verschillen tussen de leder- en steenko-

ralen, vooral voor wat betreft de sierlijk-

H.W. Komen 
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heid. Deze dieren zijn niet zo statisch als 
de steenkoralen. De dieren zagen er ge-
zond uit. 
Het laatste aquarium dat was gekeurd was 
het aquarium van de heer Wals. Een erva-
ren aquariaan en al vele jaren deelnemer 
aan keuringen. Ondanks  dat waren er ook 

hier enkele foutjes gemaakt. De vissen wa-
ren in mooie scholen aanwezig en goed 

uitgegroeid.  Vooral in het midden en de 
rechterkant waren de plantencontrasten 
erg goed. Links kon het volgens de heer 
van Holstein nog wat beter.  
Al met al konden we genieten van een 
aantal goede tot zeer goede aquaria en 
paludaria met een deskundig commentaar 

van de heer van Holstein. 
Ook de fotografie was volgens de aanwe-

J. Schimmel 

W.J. Wals 
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zigen weer geslaagd en gaf een goed 
overzicht van hetgeen voor de keuring was 
aangeboden. 
Aangezien er voldoende tijd was voor een 
“toegift” werd besloten na de pauze een 
korte impressie te geven van de vijverle-
zing van de keurmeester. 

De aanwezigen waren echter, doordat het 
erg gezellig was,  met moeite weer op hun 
plaats te krijgen. 
  
Inspiratie m.b.t. het maken van een vijver 
heeft hij opgedaan door te kijken naar de 
natuur in de Dortse Biesbosch. Een aantal 
opnamen uit dat gebied werd vertoond. 
Daarbij kwam o.a. mooie randbeplanting 
en diverse plantensoorten aan de orde. 

Aangezien de heer van Holstein al vele ja-
ren keuringen van vijvers uitvoert heeft hij 
in de loop der jaren heel veel meege-
maakt. Niet alleen de vijvers zoals je nu bij 
een keuring verwacht maar ook “vijvers” in 
emmers, op balkons en vijvers met een rij-
ke schakering aan kabouters en andere 
“siervoorwerpen”. De aanwezigen kregen 
zo een goede indruk van wat niet de be-
doeling is bij vijvers die voor de keuring 

worden aangeboden. 
Bij het kijken naar de vijvers worden ook 
wel opvallende dingen gezien zoals o.a. 
het uitkomen van een libelle, diverse in-
secten en het “vissen” van een hele groep 
reigers.  
Enkele mogelijkheden voor het afwerken 
van de randen van de vijver werden be-
sproken. Gewaarschuwd werd voor het ge-
bruik van turf omdat dat het water sterk 

bruin kan kleuren en kan aanzuren. Ook 
de vissen kwamen in deze lezing aan de 
orde. Daarbij natuurlijk de goudwindes en 
de Koi’s. 
De spreker liet ook de ontwikkeling van de 
“goudvissen” zien. Een slechte ontwikke-
ling is het kweken van vissen die alleen 

kunnen blijven leven doordat ze geen vij-
anden hebben. Een aantal kweekvormen 
kan nauwelijks zwemmen door de misvor-
mingen aan rug, kop en vinnen. 
De lezing werd afgesloten met een aantal 
opnamen van de vijvers in de tuinen van 
Apeltern. 
Al met al werd met de, wat tijd betreft, in-
gekorte lezing een goede indruk verkregen 
van wat er mogelijk is bij het houden van 

een vijver en wat er van de deelnemers 
aan een keuring wordt verwacht.  
Tot slot van de avond werd de uitslag van 
de districtskeuring bekend gemaakt.  
Daarbij werden de heren Komen, Wals en 
Bast kampioen in hun categorie. In de ta-
bel op de volgende bladzijde treft u de 
complete uitslagenlijst aan. Daarnaast won 
de heer Komen door een hoger biologisch 
totaal ook de  Jan Klokman trofee als 

“algeheel kampioen” van het district. 
De avond werd besloten met de trekking 
van de lootjes van de tombola waarin vele 
leuke prijzen te winnen waren. 
We kunnen, ondanks de slechte opkomst, 
weer terugzien op een geslaagde en zeer 
gezellige avond. 
Uitslag districtskeuring “District Amstel-
land”: 

A. de Graaf (ATV vrij en blij) 

 deelnemer: Soort vivarium Punten  
Totaal 

Punten  
Biologisch 

1 H.W. Komen Paludarium 390.0 63.0 

2 W.J. Wals Gezelschapsaquarium 390.0 62.0 

3 M. Eijken Paludarium 389.0 62.5 

4 J. Bast Zeewateraquarium 387.5 62.0 

5 J.F.J. Hendriks Gezelschapsaquarium  387.0 61.5 

6 J. Schimmel Zeewateraquarium 384.0 61.0 
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Op bezoek bij Hans Komen. 

 
Voor het interview van deze maand ben ik 

op bezoek geweest bij Hans Komen. Hans 
is een van de leden die niet in Amstelveen 
wonen, Hans woont in Aalsmeer. Ik denk 
dat veel leden hem inmiddels wel kennen. 
Onder andere van het meedoen aan de 
huiskeuringen, of van de lezing over zijn 
aqua-terrarium. 
Eenmaal binnen in de woonkamer van 
Hans vallen onmiddellijk het aquaterrarium 
en de vogelkooi met zeer kleurige vogels 

op. 
 
Wanneer en hoe ben je met je hobby be-
gonnen? 
Ik begon eigenlijk toen ik 5 of 6 jaar was 
met wat potten en accubakken met stekel-
baarsjes e.d.. 
Dat vond ik toen erg leuk om te doen die 
stekelbaarsjes. 
Daarna ben ik bij iemand thuis geweest en 

hij was volgens mij degene die als eerste 
neontetra’s kweekte. Die waren toen nog 
heel duur, weet ik nog. 
Ik was 13 of 14 jaar toen ik echt met een 
aquarium begon met tropische visjes erin. 
Ongeveer in 1978 ben ik met een terrarium 
begonnen en in 1980 met een paludarium, 
met kikkers en hagedissen. Ik had toen al 
heel wat kweekbakken op zolder staan. 
Daarna ging het steeds verder en anders, 

je kent dat wel. 
 
Waarom heb je een aqua-terrarium en 
een kooi met vogels in de woonkamer? 
Gewoon een mooi stukje natuur in huis. Ik 
ben altijd met water, planten etc. bezig ge-
weest. Als kind haalde ik al veel uit het wa-

ter langs de slootkant. 
Toen ook al vond ik killies erg mooi. Het 
kweken er van is ook erg leuk. 
Hans heeft in de woonkamer het aqua-
terrarium en in de kooi zitten Australische 
prachtvinken van het soort: Gouldamandi-
ne. 
 
Waarom denk je dat mensen een aquari-
um o.i.d. in de woonkamer hebben? 

Mooi levend stukje natuur in huis. Ik denk 
dat mensen meer plezier beleven aan het 
naar leven in een bak kijken, dan het kij-
ken naar b.v. de televisie. 
 

Wat voor dieren zitten er in je aqua-

terrarium? 
Planten: 
Bromelia’s, Tillandcias, Orchideeën, Ripca-
lissen, Spathiphyllum, varentje, etc.. Er zit-
ten ook nogal wat planten in die niet zo 
maar te koop zijn. Maar ik kweek zelf ook 
planten. Bij een kweker heb ik daarvoor 
nog en aparte ruimte. 
Dieren: 
Denderobatus leucomelas, zwart-geel 

Johan interviewt… 
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(Pijlgifkikkers). 
In het waterdeel: 
Aphiosemion gardneri. Ook nog een hage-
dis, maar die hoort er eigenlijk niet meer 
in, die krijg ik er niet meer uitgevangen. 
 
Heb je een bepaald thema: 

Het is en gezelschapsterrarium. 
 
Wat voor een aqua-terrarium heeft Hans 
precies: 
Breedte:  101 cm.;  Hoog:  120 cm.;  Diep-
te:  66 cm.. 
Er zitten 4 TL buizen in die allen apart 
schakelbaar zijn. 2 halogeenlampen van 
50 watt. Er zitten ook 2 lampjes van 3,5 
watt in als nachtverlichting. Als de kikkers 

langs de ruit klauteren en ze zouden naar 
beneden vallen in het waterdeel kunnen ze 
zich in het donker niet oriënteren. Vandaar 
die twee lampjes. 
Verder een luchtbevochtigingsinstallatie, 
en een pompje om de achterwand regel-
matig te bevochtigen. 
Alsmede computerventilatortjes voor een 
luchtstroom/koeling. 
 

Boven heeft Hans nog een aparte kamer 
met een flinke kooi met vogels en veel 
bakken met kikkers etc.. Hans kweekt hier 
ook zijn fruitvliegjes. 
Buiten heeft Hans nog een volière, als de 
temperatuur het toelaat dan kunnen de vo-
gels naar buiten. 
 
 
Hoe vaak deed je met een huiskeuring 

mee? 
Vanaf 1970 heb ik met alle huiskeuringen 
meegedaan bij de diverse verenigingen 
waar ik lid van was. 
 
Hoeveel keren deed je mee met Dis-
trictskeuringen e.d.: 
Districtskeuringen meer dan 25 keer. Afge-
lopen maandag (12 maart) was er weer 
een uitslagenavond en hoorde ik dat ik 

weer eerste was geworden in mijn klasse 

voor de keuring van 2006 en algemeen 
kampioen. Jammer genoeg waren er maar 
zes deelnemers. Eerst waren het er acht, 
maar er vielen er twee uit. 
Ik was de enige van Aqua Verniam die 
meedeed. De uitslagenavond was heel ge-
zellig. Ik vind het jammer dat Aqua Verni-

am er geen aandacht aan heeft geschon-
ken, ook niet b.v. in de Aqua Post. 
Ieder lid kan naar de uitslagenavonden. 
Ik heb ook al regelmatig met landelijke 
keuringen meegedaan. Met een gezel-
schapsaquarium al acht keer, met een 
aqua-terrarium ook acht keer (als ik dit jaar 
weer mee doe word het dus negen keer). 
Ik eindigde regelmatig op hoge plaatsen. 

 
Wanneer en hoe ben je ooit lid gewor-
den van Aqua Verniam: 
Dat was september 1967, het was door 
een collega van mij bij de bloemenveiling. 
Hij was lid bij Aqua Verniam en die vond 
het er erg leuk. Hij zei dat ik ook maar 

weer moest beginnen met een aquarium, 
hij had wel een bak voor me. Met hem ging 
ik daarna een paar keer mee naar een 
contactavond van Aqua Verniam. Daarna 
ben ik lid geworden. 
Toen de vereniging bij de NBAT wegging 
heb ik opgezegd, dat was in 1978. Ik ben 
daarna lid geweest bij diverse verenigin-
gen. Zoals: Viva Aquaria hier in Aalsmeer 
en bij de vereniging in Velsen. 

Maar van de NBAT ben ik dus onafgebro-
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ken lid sinds 1967. Dus dat is nu 40 jaar. 
Sinds 01 januari 2006 ben ik weer terug 
als lid bij Aqua Verniam. Bij de vereniging 
in Velsen was het inmiddels allemaal niet 
zo leuk meer. 
 
Wat vindt je van het lidmaatschap? 

Contactavonden: 
Heel gezellig, jammer alleen dat er niet 
nog wat meer echte fanatieke aquarium-
houders bij zitten. 
Maar zoals het vroeger was is het nu een-
maal nergens meer. 
Ik vind het leuk dat leden plantjes etc. 
meenemen voor andere leden en vooral 
voor nieuwkomers. Dat is een goede zaak. 
Wat mis je: 

-- Dat het bestuur niet genoeg aan de weg 
timmert om er meer nieuwe leden bij te 
krijgen.  
-- Dat er niet meer aandacht is voor de 
huiskeuringen b.v. in de Aqua Post.  
De meesten zien alleen maar dat het iets 
is om eerste te worden. Maar het is juist 
vooral om advies en tips te krijgen om je 
bak steeds weer iets te kunnen verbete-
ren. Dan krijgen mensen nog meer plezier 

in hun hobby, het niveau van hun bak gaat 
omhoog en daarmee ook dat van de vere-
niging. Ook zal het milieu voor de dieren 
en de planten in de bak verbeteren, en dat 
is toch ook erg belangrijk. 
-- En dat er geen aandacht is in Aqua Post 
voor de uitslagenavonden van de districts-
keuringen, terwijl de leden daar gewoon 
naar toe kunnen. Men moet ook meer sti-
muleren dat de leden meedoen aan de dis-

trictskeuringen. Je ziet dan ook bakken 
van leden van andere verenigingen. Dat 
ziet er vaak toch weer iets anders uit. Ook 
de contacten met leden van andere vereni-
gingen kan men soms zijn/haar voordeel 
mee doen. 
-- In Aqua Post moet men ook regelmatig 
data opnemen van bijzondere lezingen bij 
andere verenigingen waar de leden van 
Aqua Verniam naar toe kunnen. 

-- En het contact tussen leden onderling, 

even bij elkaar langs. Met een klein groep-
je bij iemand thuis de bak bekijken, tips ge-
ven, etc. daar kan iedereen zijn/haar voor-
deel mee doen. 
Van welk lid zou je een interview in Aqua 
Post willen zien? 
Van Henk Scholte. 

 
Wat vinden je huisgenoten van je hobby
(s)? 
Ik woon alleen. Maar als ik op vakantie 
ben zorgt de buurman, mijn zoon of mijn 
dochter voor alles. Mijn dochter vindt al-
leen dat ik fruitvliegjes kweek niet echt fijn. 
Verder vinden ze het geen probleem het af 
en toe te moeten bijhouden. 
 

Wat zijn/waren je dagelijkse bezighe-
den? 
Ik was altijd veilingmeester op de Bloe-
menveiling hier in Aalsmeer. 
 
Nu ben ik veel tijd kwijt aan deze hobby’s 
vissen, kikkers, vogels, etc.. 
En elders heb ik ook nog een ruimte waar 
ik planten kweek. 
 

Heb je nog andere hobby’s? 
Fotograferen.  
Schilderen heb ik ook nog gedaan. 
Maar omdat mijn gezondheid niet zo goed 
meer is wordt het steeds wat moeilijker om 
het nog allemaal te doen..  
 
 
Johan Schipper. 
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Is de redactie in staat om gebeurtenissen 
van te voren te zien aankomen. Dat is de 
grote vraag, gesteld in dit nummer en op 
de ledenvergadering door Hans Komen. 
Hans vindt dat in de Aqua Post meer aan-
dacht moet worden geven aan de huiskeu-
ring van de vereniging en ook van het dis-

trict. Hij heeft gelijk, beide zaken zijn be-
langrijk voor de vereniging en wat belang-
rijk is voor de vereniging moet in de Aqua 
Post. Maar nu komt de moeilijkheid,de re-
dactie, is bij mijn weten niet helderziend. 
Dit betekent dat ik bijvoorbeeld niet van te 
voren weet, wanneer er iets belangrijks op 
aquariumgebied gaat gebeuren. Verder 
heb ik er de tijd niet voor om dagelijks op 
speurtocht te gaan. De oplossing is dan 

dat ieder lid zijn of haar bevindingen op-
stuurt of mailt naar de redactie. Komt er 
een belangrijke datum voor de leden aan, 
meldt het even aan de redactie. Ga je er 

zelf heen om er een verslag van te maken. 
Misschien is er iemand anders die voor 
een andere vereniging een verslag schrijft, 
vraag dan of wij dat kunnen krijgen om te 
publiceren in de Aqua Post . Het zelfde 
geld natuurlijk voor bijvoorbeeld de huiska-
merkeuring van Aqua Verniam. Alleen als 

de aanwezige leden een verslag schrijven 
komt er iets in de Aqua Post. In het verle-
den is er wel eens gemopperd over een te 
grote delegatie bij de keuring maar ieder-
een wil er wel iets over lezen in de Aqua 
Post.  
 
De begrenzing van de mogelijkheden is 
duidelijk. Jullie zijn de ogen en oren van de 
Aqua Post. 

Schrijf een stukje meldt een datum en 
stuur het op naar de redactie.  
 
redactie@aquaverniam.nl  

Is de redactie van Aqua Post helderziend? 
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Hij geeft een beschrijving van zijn leven 
met ups en downs, dit op een manier ver-
tolkt die ik onnavolgbaar vind. De verande-
ringen gebeuren niet alleen in ons leven 
maar ook een vereniging heeft zo zijn ups 
en downs. Op zo’n moment van verande-
ring zijn wij nu aan gekomen. Ernst heeft 

na vele jaren van trouwe dienst de voorzit-
tershamer over gedragen aan Esther 
Rijnsbergen - Louwerse. Je kan bijna zeg-
gen het tijdperk Zittema is nu afgesloten, 
maar gelukkig is dat niet helemaal waar. 
Ernst en Marianne Zittema hebben toege-
zegd dat ze de huiskamerkeuring blijven 
organiseren.  

Weg uit het bestuur, maar nog volop aan 
het werk voor de vereniging. Dat Ernst een 
verenigings- mens is staat als een paal bo-
ven water, jarenlang is hij in het bestuur 
aan het werk geweest. Eerst als penning-
meester later als voorzitter.In al die jaren, 
dat zijn er meer dan de tien jaren die ik bij 
de vereniging ben, heeft Ernst zich ingezet 

voor het behoud van Aqua Verniam als 
aquarium vereniging.  
 
Dat is niet altijd makkelijke geweest. Het 
leden aantal liep terug, er was gewoon 
minder animo om lid te worden van een 
Aquarium vereniging. Ondanks dat be-
stond Aqua Verniam vorig jaar 50 jaar en 
er melden zich regelmatig nieuwe leden 

aan. Dat er nu nog een vereniging is, is ze-
ker ook te danken aan Ernst Zittema. Na-
tuurlijk heeft hij in de afgelopen jaren ook 
veel steun gehad van Nico Zonneveld, een 
van de nestors van onze vereniging, Henk 
Scholten en nog vele andere leden die 
hielpen met hand- en spandiensten.Ook 

zijn vrouw Marianne wil ik noemen want 
die heeft de afgelopen jaren heel wat werk 
voor de vereniging verricht. Altijd waren wij 
in huize Zittema van  hartelijk welkom als  
daar een vergadering was. Deze stuurman 
van de vereniging heeft nu de voorzitters-
hamer over gegeven aan Esther en daar-
mee is Aqua Verniam weer een stapje op-
geschoven op de tijdbalk.  
Esther Rijnsbergen - Louwerse en Johan 

Schipper zijn op de afgelopen ledenraad 
benoemd tot voorzitter en secretaris. Bei-
den hebben aangegeven dat ze met volle 
inzet aan de slag gaan voor de vereniging. 
Johan al met de nodige ervaring op be-
stuursgebied en Esther als nieuwe voorzit-
ter. Tijdens de eerste vergadering van het 
nieuwe bestuur heeft Esther aangegeven 
dat ze nog het een en ander moet leren en 
hoopt hiervoor de hulp van de andere le-

den te krijgen. Johan neemt het secretari-
aat over van Nico Zonneveld. Ook Nico 
heeft een enorme staat van dienst  zeker 
als het gaat om Aqua Verniam. Gelukkig 
heeft ook Nico aangegeven dat hij graag 
wil blijven meewerken aan de Aqua Post 
en verder mag het bestuur altijd voor raad 
bij hem langs komen.  
 
Er staan een paar gemotiveerde leden 

klaar om het estafettestokje over te ne-
men. 
“The best of everything”, zingt old bleu 
eyes Frank Sinatra , daar wil ik mij graag 
bij aansluiten ik wens jullie het beste en 
het bestuur een gezellige bestuursperiode. 
 
Wouter Goudriaan.  

“That’s life”, zingt Frank Sinatra. 
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Presentie 
De volgende personen zijn aanwezig: 
Altelaar, de Beer, Goudriaan, Helsloot, de 
Jong, Kieft, Komen, Mancinelli, Molleman, 
Esther van Rijnsbergen, Schattenberg, 
Schipper, Scholte, van IJsendoorn, Zitte-
ma, Zittema-Kuiper, Zonneveld. 

 
01.Opening 
Ernst Zittema opent deze Algemene Le-
denvergadering en heet de aanwezigen 
welkom. Hij verzoekt de aanwezigen als zij 
een rokertje willen opsteken dit aan de ba-
lie te doen. 
 
02.Vaststellen van de agenda 
De aanwezigen stellen de agenda zonder 

wijzigingen vast.  
 
03.Verslag van de Alg. Ledenverg. d.d. 27 
maart 2006 
°Jan de Beer stelt dat hij onder het kopje 
presentie de volgende personen mist: 
Altelaar, De Beer en Wagenmaker. De se-
cretaris zegt toe dit in het verslag van deze 
vergadering te vermelden. 
 °Het item ‘wisselbeker’ zal tijdens de 

rondvraag aan de orde komen. 
 Het verslag wordt zonder verdere wij-
zigingen vastgesteld. 
 
04. Jaarverslag Voorzitter 
  
1. Ernst begint met op te merken dat de 
taak van voorzitter wel meevalt als een be-
stuur goed functioneert. Hij bedankt de 
medebestuurders voor de samenwerking. 

Bedankt ook scheidende secretaris Nico 
Zonneveld voor de samenwerking al die 
jaren. Hoopt dat zich kandidaten zullen 
melden voor het voorzitterschap. 
 
05. Jaarverslag secretaris 
Deze scheidende functionaris geeft een 
summier beeld van het reilen en zeilen van 
Aqua Verniam. Het is voor hem een ge-

ruststelling te weten dat zijn opvolger 
Johan Schipper in het secretariaat gepokt 
en gemazeld is. Ook bedankt hij de mede-
bestuursleden voor de behulpzaamheid 
tijdens het laatste halfjaar. 
 
06. Jaarverslag penningmeester 

Omdat Mirjam Vermeij wegens vakantie 
afwezig is geeft dhr. Mancinelli een toelich-
ting op de staten. Hij stelt vast dat de in-
komsten gelijk bleven, maar dat de kosten 
gestegen zijn  
Een en ander is glad getrokken door te 
putten uit de reservering voor de jubileum-
viering. 
We dienen echter wel de contributie te ver-
hogen willen we niet in financiële proble-

men komen c.q. interen op de reserve. 
De huiskeuring heeft een nadelig saldo ad 
€ 55.92 opgeleverd. Dit is te danken aan 
de bijdrage die van de leden is gevraagd 
voor het keuren van hun vivarium. 
Dat Aqua post hoger uitkomt als begroot is 
veroorzaakt door de kleurenpagina’s in het 
keuringsnummer. 
Voor AP is € 100 meer begroot voor dit sei-
zoen. De oorzaak is: portokosten. De re-

dactie kreeg bij te krap postzegels plakken 
klachten over strafport. Overigens is De 
Beer enige malen begunstigd door TNT. 
De postzegels op zijn AP waren niet ge-
stempeld. En deze weekt een zuinig man 
er natuurlijk af. Hij is vast niet de enige die 
dit doet. 
Ernst stelt de aanwezigen voor nu te stem-
men. Het advies van de KCC is: overweeg 
verhoging. Het argument is: als we ooit 

moeten huren dan moeten we ook rond 
kunnen komen. Men is er unaniem voor dit 
in twee etappes van €5 te doen en het in-
schrijvingsgeld op €5 te brengen. We ver-
melden het slechts in dit verslag. De colo-
fon blijft gedurende 2007 ongewijzigd. 
  
07. Verslag kascontrolecommissie 
Mancinelli deelt namens de KCC mee dat 

Voorlopig verslag van de Algemene ledenvergadering van 
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de administratie in orde is en stelt voor 
penningmeester en bestuur decharge te 
verlenen. 
 
08. Verkiezing kascontrolecommissie 
Ook voor de volgende periode zijn Manci-
nelli en Altelaar bereidt deze taak op zich 

te nemen. Altelaar merkt wel op dat dit re-
glementair een U-bocht is. Desalniettemin 
aanvaarden de aanwezigen het aanbod 
zeer gaarne. 
 
09.Verkiezing bestuursleden 
De nieuwe secretaris kan wat betreft de 
aanwezigen gerust aan zijn taak beginnen.  
Nu nog een voorzitter. Het gelukt de aan-
wezigen Esther van Rijnsbergen- Louwer-

se over te halen deze taak te aanvaarden. 
Ernst zegt voor de inwerkperiode zijn me-
dewerking toe. 
Voor uw verslaglegger (de laatste keer) 
een pak van het hart. 
 
10. Rondvraag 
De wisseltrofee 
De huidige wisseltrofee is rommelig. 
Plaatjes van allerlei maat en gravering. Het 

voormalige standaardplaatje is niet meer 
voorradig. 
Voorstel: alles eraf nieuwe plaatjes grave-
ren en plaatjes in voorraad nemen. 
° HKC 
Waar komen de inkomsten bij de HKC 
vandaan? 
Deelnemers betalen tegemoetkoming; de 
vereniging financiert de rest. 
Bijdrage deelnemers opvoeren? Zittema 

heeft zijn twijfels. Een eigen bijdrage is bij 
verenigingen niet gebruikelijk. 
 
Barcommissie 
Scholte vindt het in strijd met de veiligheid 
als de laatste persoon alleen vertrekt. Hoe 
je het regelt maakt niet uit. Bedenk dat het 
persoonsbescherming betreft. 
 
NBAT 

Schattenberg merkt op dat de NBAT traag 

is in alles. Altelaar merkt op: je kan uitstap-
pen. Dan heb je geen maandblad. Tenslot-
te is Waterwereld ook exit. Altelaar vindt 
dat de leden het blad dan zelf moeten ne-
men. Dit zou inderdaad kunnen zodra Het 
Aquarium losgekoppeld wordt van het lid-
maatschap. Zittema denkt dat dit niet 

werkt.  
Ook de ledenadministratie geeft proble-
men. Adreswijzigingen gaan stroef. 
Schattenberg wil aan nieuwe leden het 
blad (uit de overschotjes) uitreiken tijdens 
de contactavonden. 
 
Dank aan scheidende bestuursleden.  
Altelaar bedankt Ernst en Nico voor de in-
zet tijdens de afgelopen jaren. 

 
Aqua Post 
Het zal volgens Hans Komen een goede 
zaak zijn de uitslagen van de districtskeu-
ring te publiceren. Helaas waren deze voor 
AP Maart te laat binnen. In April komen ze 
erin. 
 
Terrariumhouders lid Aqua Verniam? 
  

Antwoord: Ja Ook in die categorieën wordt 
gekeurd en via een aanpassingsysteem 
worden de punten over die categorieën  
eerlijk verdeeld. 
 
11. Sluiting 
Ernst sluit voor de laatste keer als voorzit-
ter deze avond en wenst ieder wel thuis. 



17 

 

1. Zet de lage planten vóór in de bak en 
de hoge planten achterin met uitzon-
dering van een straatje, dat laagblij-
vend naar de achterwand kan weglo-
pen (het mooist is om dat enigszins te 
laten oplopen).  

 

2. Planten in een grote groep plaatsen, 
nooit dezelfde groep planten twee 
keer in het aquarium zetten of een an-
dere groep planten die er heel erg op 
lijkt  

 
3. Gebruik een van de sterke punten in 

de bak. Hiertoe kunnen we gebruik 
maken van de zogenaamde. Gulden 
Snede. Dit is een verhouding van de 

afmetingen van het aquarium. Hier-
voor delen we de bodem zowel in de 
lengte als in de breedte in drie gelijke 
stukken. De snijpunten van deze 
denkbeeldige lijnen zijn de 'sterke' 
punten van het aquarium. Hierop zet u 
voor de beste werking een aparte 
plant (solitair of een afwijkende kleur) 
of een stuk decoratiemateriaal. Nooit 
op alle snijpunten een solitair of zo 

zetten. Zet iets op maximaal twee 
punten en zorg er dan voor dat de een 
voor en de andere achter staat!  

 
4. Vermijd dat plantgroepen en decora-

tiemateriaal evenwijdig aan de voorruit 
staan - dat staat zeer lelijk.  

 
5. Zet nooit een plantengroep helemaal 

in het midden van uw aquarium, maar 

zorg er ook voor dat er geen scheiding 
tussen de twee kanten van uw bak 
ontstaat zodat het net lijkt alsof u twee 
bakken heeft.  

 
6. Creëer dieptewerking door bijvoor-

beeld een straatje planten aan te leg-
gen met daarnaast een hogere groep 
of een doorkijk naar de achterwand, 

het is echt niet erg en het geeft zelfs 
veel diepte als u een stukje achter-
wand laat zien.  

 
7. Maak geen symmetrische opbouw, 

dus niet twee groepen met dezelfde 
bladvorm links en rechts in het aquari-

um.  
 
8. Speel met de bladvorm en de kleur 

van de planten. Dat geeft het grootste 
kontrast. Zet naast een plant met fijne 
bladeren een plant met grove blade-
ren, naast een helgroene plant een 
heel andere kleur plant (bijv. rood) etc.  

 
9. Gebruik nooit teveel rode planten, 

25% is eigenlijk net op het randje, lie-
ver nog iets minder. Zet de rode plan-
ten ook niet vlak bij elkaar.  

 
10. Zorg voor hoogteverschil tussen de 

groepen planten onderling.  
 
11. Aan de hand van de grootte van uw 

bak kunt u ongeveer vaststellen hoe-
veel plantensoorten u moet hebben: 

één plantensoort voor 10cm voorruit. 
Wijk hier niet te veel van af, want het 
geeft een rommelig gezicht als u er 
veel meer in zet, en het is gewoon niet 
mooi als u er veel minder in zet (tenzij 
u natuurlijk een speciaal aquarium 
heeft).  

 
12. Zorg voor natuurlijk decoratiemateriaal 

hout of steen. Gebruik niet veel ver-

schillende soorten hout of steen door 
elkaar, liefst zelfs één soort decoratie. 
Probeer ook een beetje dezelfde kleu-
ren aan te houden, alleen donkere 
stenen bijvoorbeeld.  

 
 
© Erik Prins   
 

GULDEN REGELS VOOR BEPLANTING 
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Hoensbroekstraat 8

1324 MN  Almere-Stad
Tel.: 06-28157414

E-mail: info@discusvis.nl

KvK: 39085171

Voor de verkoop van vissen, visvoer en overige 

aanverwante artikelen.

Altijd minstens 200 Discusvissen op voorraad.

Kijk op www.discusvis.nl voor de actuele voorraad. 

Leden in het bezit van de NBAT pas, krijgen 10% korting

op Discusvissen en Visvoer. 

Voor vissen en visie
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