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Bestuur:

Aqua post is een uitgave van Aqua Verniam.

De eerstvolgende bijeenkomst is
Datum: 23 juni 2008

Onderwerp/door
Plantjes Avond Wout en Hans
Redactie:
redactie@aquaverniam.nl

Secretaris / ledenadministratie:
Wil Hille
Burg. Hogguerstraat 247
1064 CN Amsterdam
Email: wfhille@planet.nl
020-6108616
1ste Penningmeester:
Arien Bos
K. Karelweg 102
1185 HX Amstelveen
Email: arien.g.bos@gmail.com
020-6611311

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:
Jeugdlid:
65+ Lid:
Huisgenotenlid *)

Voorzitter:
Mario de Jong
Email: mario@aquaverniam.nl
06-15294294

€ 50,=
€ 45,=
€ 45,=
€ 6,50

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en dient bij
aanmelding te worden voldaan. Indien het lidmaatschap in het lopende jaar wordt aangegaan 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 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 Post
als Het Aquarium van de NBAT.

2de Penningmeester:
Ruud Koning, Fideliolaan 121
1183 PK Amstelveen
tel. 020-6436208
E-mail: ruud@aquaverniam.nl
De technische commissie
Pieter van IJsendoorn en Mario de Jong
Email: p.vanijsendoorn@zonnet.nl
0297-560406
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 nummer 122.
Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van
de K.v.K te Amsterdam onder nr. 40531241
Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra.
Wilt u adverteren in aquapost en of op de webpagina? Neem dan contact op met de redactie.
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Van de voorzitter>
Het gaat hard, alweer een maand voorbij!
Inmiddels begint het bestuur “er in” te komen. Tijdens de laatste bestuursvergadering waren ook Hans Schattenberg en
Wout Goudriaan aanwezig, twee oude rotten in de vereniging die letterlijk tientallen
vragen van ons hebben beantwoord.
Hans en Wout, bedankt.
Arien Bos, penningmeester, heeft de financiën eens goed bestudeerd en kwam
met een paar goede suggesties, die wij
eerst nog eens op een rijtje willen zetten.
Beslissingen willen wij niet al te snel nemen.

is weer een klus op zich en daar gaan we
ons binnenkort ook over buigen.
En dan de NBAT, het landelijk overkoepelende orgaan. Helaas konden wij niet aanwezig zijn op hun ledenvergadering, maar
wij hebben inmiddels een goed contact
met de secretaris (goede kennis van Wil),
die ons op alle fronten terzijde wil staan.
De NBAT laat voortaan meer verantwoordelijkheid over aan de districten, die daardoor ook nauwere contacten zullen hebben met de verenigingen. Binnenkort zullen wij daarom een afspraak maken met
het hoofd van ons district.

Wil Hille, secretaris, heeft al verschillende
nieuwe taken opgepakt, zoals het ontwerpen van briefpapier (wat nog niet bestond), op haar computer, dus dat kost
niets. Ook heeft ze een welkomstbrief gemaakt voor nieuwe leden, alsmede een
nieuw inschrijfformulier. Om de inmiddels
bekende ledenlijst te maken met gegevens per lid over de bakken en vissen, die
dan aan alle leden zal worden gestuurd of
gegeven, kostte haar veel tijd omdat diverse leden daarvoor gebeld moeten worden. Niet iedereen heeft een computer,
dus ook geen e-mail. Maar de lijst komt er
over een tijdje aan. Verschillende leden
hebben hier al om gevraagd.

Wat wij zeer zouden waarderen, zijn tips
en suggesties van u als lid om onze vereniging zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wat mist u? Wat wilt u? Zeg het
ons en wij kijken of bepaalde punten haalbaar zijn.
Rest mij om u een fijne zomer toe te wensen, want na 23 juni is de volgende AVavond pas weer op 22 september. Tot
dan!
Mario de Jong

Zelf begin ik, als
voorzitter, te wennen aan deze voor
mij nieuwe functie.
We zien het met zijn
drieën dus helemaal
zitten. Een van de
belangrijke punten
is uiteraard het werven van nieuwe leden. Onze vereniging is vrij klein en
hoe meer leden,
des te beter onze
financiële basis. Dat
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Agenda
Bijeenkomsten 2008 / 2009
Datum

Onderwerp

Spreker

23 juni 2008

Plantjesavond

Leden van Aqua Verniam

22 september 2008

Vragenuurtje en Veiling

Leden van Aqua Verniam

27 oktober 2008

Lezing

???

24 november 2008

Uitslagavond Huiskeuring Erik Prins & HKC

22 december 2008

Vervallen!!!!!
lingen die nog veel te weten willen komen.
Daarom denken wij aan een ‘vragenuurtje’
op onze contactavonden. Laat iedereen
maar komen met vragen die anderen kunnen beantwoorden. En dat hoeft geen uur
te zijn, misschien soms maar een half uurtje, afhankelijk van de vragenstellers en de
discussie die daardoor misschien ontstaat.
Als er geen spreker is, dan begint zo’n vragensessie om 20.30 uur. En als u denkt
dat u geen vragen hebt, dan bent u vermoedelijk dé persoon die het antwoord kan
geven.
Interesse in zo’n ‘vragenuurtje’? Uw reactie horen we graag op 23 juni.
Wil Hille

23 juni a.s. is de laatste bijeenkomst vóór
de drie maanden ’stilte’. Koop even geen
plantjes, want op deze avond wordt er veel
‘groen’ georganiseerd. Hans Schattenberg
zal, zoals voorheen, zorgen dat we misschien met teveel planten naar huis gaan.
Maar moet u zelf ook snoeien? Neem uw
plantjes dan ook mee. Hoe meer hoe liever. Want wij zijn, geloof ik, allemaal wat
hebberige aquarianen.
En danM.drie maanden niets. Daarna nog
drie bijeenkomsten. Noteert u even?

Let op: 22 december is vervallen!!
Misschien wilt u verder even met ons meedenken? Hoewel onze vereniging veel ervaren aquarianen telt, zijn er toch altijd
weer vragen. En we hebben ook beginne-
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Berichtje van de Huiskeuringscommissie
Het is dan uiteindelijk toch nog gelukt. We
hebben een keurmeester voor dit jaar. Na
veel mailen zijn we terecht gekomen bij
Erik Prins. Op het moment dat we contact
kregen met Erik, was hij nog met zijn examens voor keurmeester bezig. We moesten dus nog even een slag om de arm houden. We hadden echter weinig keus want
een alternatief hadden we niet. Dus maar
afwachten en hopen.

ringsdag komen wij van de HKC bij u langs
samen met de fotograaf en de keurmeester. De keurmeester zal uw aquarium
aandachtig bekijken en eventuele op- en
aanmerkingen met u bespreken. Ook worden er metingen gedaan m.b.t. uw aquariumwater. De fotograaf maakt ondertussen
mooie plaatjes van uw aquarium, die op de
uitslagavond worden vertoond terwijl de
keurmeester het één en ander verteld over
uw bak.
Aan het einde van deze avond maakt de
keurmeester bekend wie het meeste punten heeft gekregen voor zijn of haar aquarium. Deze punten worden gegeven op basis van bepaalde criteria o.a. veiligheid, biologisch, esthetisch enz. U vindt meer informatie op het formulier dat u krijgt als u
zich aanmeldt voor de keuring. Tevens ontvangt u een tijdsplanning voor die dag, zodat u weet hoe laat u ons ongeveer kan
verwachten.

Eindelijk kregen we het goede nieuws, hij
was geslaagd! Nu alleen nog even de agenda’s naast elkaar leggen om een afspraak te makenMMDat viel tegen. In de
maanden oktober en november konden we
geen zaterdag vinden dat alle partijen beschikbaar waren. Het is uiteindelijk 20 september geworden. Ik weet het, dat is snel
na de vakantie en u moet een tijdje wachten op de uitslag, maar het is helaas niet
anders.
Dus nu weer het gebruikelijke promoten
van deze keuring. Ik wil me dan in eerste
instantie richten tot de nieuwkomers in de
vereniging. Wat is dat nu precies, een
huiskeuring? Zoals u weet is Aqua Verniam aangesloten bij de N.B.A.T. Deze bond
organiseert elk jaar districtskeuringen en
een landelijke keuring. Voorportaal tot deze keuringen is de verenigingskeuring. Wat
wij als HKC echter veel belangrijker vinden
van de verenigings-huiskeuring, is de informatie die je krijgt tijdens een dergelijke
keuring en op de uitslagavond. Want zeg
nu zelf, hoe vaak krijgt u een bondskeurmeester over de vloer?

Wij vragen van de deelnemers een eigen
bijdrage van €5,00 als tegemoetkoming in
de kosten.
DusM.Nieuwe leden, maar natuurlijk ook
de leden die al wat langer meelopen. Meld
u aan! We proberen op 10 deelnemers uit
te komen. Dus hoe eerder u zich aanmeldt, des te beter.
De keuring zal plaatsvinden op zaterdag
20 september en de uitslagavond is op
maandag 24 november. Wij hopen uw aanmelding snel te mogen ontvangen, liefst
via mail.
Namens de HKC

De HKC legt daarom ook niet de nadruk
op het wedstrijdelement, maar op het uitwisselen van informatie en leren van anderen die onze hobby ook een warm hart toe
dragen. Natuurlijk zullen er op de uitslagavond prijsjes worden uitgedeeld. Een
beetje wedstrijd blijft het altijd. Op de keu-

Marianne en Ernst.
Email: hkc@aquaverniam.nl
Zie pagina 2 voor adres e.d. van de HKC
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Een saai onderwerp
smalle budget een attractief jaarprogramma te organiseren. De beste manier om
wat meer ‘ruimte’ te creëren is door het
werven van nieuwe leden, maar ja, waar
haal je die vandaan? Zelfs de NBAT zegt
dat dit de laatste jaren moeilijker wordt
voor alle verenigingen.
En wat gebeurt er als er leden opzeggen
of advertentie-inkomsten wegvallen? Gelukkig beschikt de vereniging over financiële reserves, maar die zijn niet oneindig.
We zouden het dan ook geweldig vinden
als u ons, het bestuur, suggesties doet om
de financiële basis van de vereniging te
verstevigen, zodat we de contributie ook
de komende jaren op het huidige niveau
kunnen handhaven.

De administratie is weer bijgewerkt en ik
kan u mededelen dat bijna iedereen, op
twee na, zijn/haar contributie weer heeft
betaald, waarvoor dank.
Het lijkt mij nuttig om u toch eens een idee
te geven hoe uw bijdrage wordt besteed.
De meeste leden betalen € 50,-- per jaar.
Daarvan moet een groot deel ad € 27,-worden afgedragen aan de NBAT, inclusief
het abonnement op “Het Aquarium”. Van
de resterende € 23,-- gaat € 18,-- op aan
de Aqua Post voor druk en verzending.
De algemene kosten (huisvesting, Kamer
van Koophandel, internet, bankkosten)
kunnen vrijwel geheel worden gedekt door
de advertentieopbrengsten.

En komt u eens een aquariaan tegen die
nog geen lid isM.u begrijpt het al.

Er blijft dan niet meer dan ongeveer € 7,-per lid (seniorenleden € 2,--) te besteden
voor de organisatie van activiteiten (denk
bijvoorbeeld aan de sprekers). U begrijpt
dat het passen en meten is om binnen dit

Uw penningmeester,
Arien Bos
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Noordzeedieren
Een impressie van de lezing tijdens de contactavond d.d. 26 mei 2008
Noordzeebewoners zijn dieren die in
relatief koud zeewater gehouden
moeten worden. Is dat in de tegenwoordige geïsoleerde huizen nog mogelijk? Koelen is toch nog een stuk
duurder dan verwarmen? Daar zijn
echter diverse oplossingen voor die
voor handige doe-het-zelvers wel te
realiseren zijn. Maar voor de voordeligste manier moet je wel een tuin of
iets dergelijks hebben. Spreker vertelt hoe hij dat heeft opgelost. Hij
maakt met zijn methode gebruik van
de lage temperatuur van het grondwater. Als je het goed aanpakt is het
vrij simpel. Een buis of een slang
wordt ingegraven op het gewenste
niveau. Daar wordt het aquariumwater doorgevoerd. En de enige energie
die het spul gebruikt is die van een
forse Eheim motorfilter. Zeg dus
maar ongeveer 15 watt. Waarom zo
weinig? Simpel gezegd: je hoeft die
waterkolom alleen maar in beweging
te houden. Daarna doet de wet van
de communicerende vaten de rest.

dieren de koeling. Zeker ’s winters
mag de temperatuur van het water
niet boven de 10-12 graden komen.
Wat deze tak van de hobby zo charmant maakt is de mogelijkheid zelf je
aquariumvissen en andere dieren te
kunnen vangen. Vooral in de Oosterschelde vind je leuke soorten voor
een zeewaterbak.
Uiteraard heeft de vervuiling geen
goed gedaan aan de bestanden. Bij
Hoek van Holland is het Noordzeewater er het slechtst aan toe. Dat wordt
langzamerhand minder in noordelijke
richting. De Waddenzee is helaas nog
steeds een zinkputje.
Spreker gaat even in op het kopergehalte van het Noordzeewater. Koper
wordt namelijk in zeewater afgebroken(?). Maar het blijft een zwaar metaal en het is dan ook een zeer giftig
element. Helaas zal het echter wel
een vrome wens blijven dat er geen
vuil in de Noordzee geloosd wordt.
De visserij richt overigens ook schade
aan. Vooral de netten waarmee de
bodem wordt omgewoeld veroorzaken enorme beschadigingen aan het
milieu. Met het grote motorische vermogen van de vissersschepen is dit
alleen maar ernstiger geworden.
Nu laat dhr. Ates een aantal vissen de
revue passeren. Lang niet alle soorten zijn geschikt om ze in een aquarium te houden. En gezien de meestal
royale afmetingen moet je een flinke
bak hebben. Vissen die gemakkelijk
schubben verliezen zijn sowieso problematisch. De schubloos geworden
plekjes zijn een bron van infecties.
Neem de Haring, het Koornaarvisje of

Vaak hoor je vertellen dat inheemse
vissen zo weinig kleur hebben. Dat
moet ik beslist tegenspreken. Dan
heb je nog nooit Bittervoorntjes of
Stekelbaarsjes in volle glorie gehouden. Of een uitzwemmer met een
flinke school jonge Blankvoorns. Afgezien van het feit dat de laatste formidabele planteneters zijn. Want je
moet constant een hoornblad-kweek
als bijvoeding voor die schatjes achter de hand hebben. Ik blijf erbij dat
deze vissen niet onderdoen voor exotische scholenzwemmers.
Probleem is natuurlijk ook bij deze
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de Horsmakreel bijvoorbeeld. Alle
drie probleemgevallen, niet aan beginnen dus. Bovendien is de Haring
een vis die zich alleen lekker voelt in
groepen van duizenden. Alleen dan
planten ze zich voort. Als je als visser
deze bestanden te zeer uitdunt dan
zijn ze, ook al zijn er naar ons idee
nog genoeg over, tot uitsterven gedoemd.

de bak uitgroeien moeten ze weer
naar zee terug. Ik vond het, toen ik
nog inlandse vissen hield, ook geen
genoegen afstand te moeten doen
van zelf gevangen dieren. Grote dieren worden veel meer persoonlijkheden dan het grut dat wij in de regel
houden.
De naamgever van de familie Kabeljauw is met zijn 1.50 m geen kleine
jongen, de Pollak met zijn 1.30 mag

Kabeljauw is goed te houden. Dit dier
gaat, al naar gelang van zijn leeftijd,
onder verschillen namen door het leven, b.v. Tor, Gul enz.
Hoewel ook de Steenbolk (ook een lid
van de familie), een krabben- en garnaleneter, houdbaar is blijft het uitkijken dat ze geen vinrot oplopen. Al
deze dieren kunnen een behoorlijke
lengte bereiken, zodat alleen de jonkies in het aquarium komen. Als ze
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er ook zijn. Maar als je de kleurbeschrijving van het grut leest dan kan
ik begrijpen dat je ze meeneemt als
je ze in het net krijgt. Bruingroene
rug, geelgroene flank en een zilverig
buikje. Zij schijnen ook goed te kunnen horen. Duikers hebben nog al
eens ervaren dat hun bezigheden
nieuwsgierige Pollakken kan aantrekken.
De Snotolf is een bizar dier. Zijn buikvinnen zijn tot een enorme zuigschijf
vergroeit. Daarom dacht men lange
tijd dat het altijd een bodemdier was.
Mooi niet, buiten het voortplantingsseizoen leven ze in de bovenste waterlagen op een menu van kwallen,
scholeieren en ribkwallen. In de winter paaien ze op de bodem langs de
kust van de Noordzee. Dan komt de
zuigschijf van pas.
Al net zo’n bizarre figuur is het harnasmannetje. Lichaam en kop zijn
met beenplaten bedekt. En onderaan
de kop bungelen veel kindraden.
Wel eindelijk een met een bescheidener afmeting , zo’n 20 cm. Langs onze kust komt deze vis voor op modder en zandbodems. Typerend zijn de
volksnamen die het dier aan zijn uiterlijk te danken heeft: oude
grootje, oude vent, oude wijfskaak.
Jammer genoeg worden ze niet oud,
zo’n jaar of 4 is al een respectabele
leeftijd.

zonder pijnlijk effect. Aangeraden
wordt een behandeling met zo heet
mogelijk water. Dat inactiveert blijkbaar het gif. Zo passeren nog veel interessante vissoorten en hun hebbelijk- en onhebbelijkheden de revue.
We krijgen ook ongewervelden te
zien. Ik heb al eens gezegd dat dieren al natuurkundige processen toepasten voordat mensen op dergelijke
ideeën kwamen. Bijvoorbeeld de toepassing van de snorkel door de made
van de Pendelzweefvlieg.
De spreker toont er nu weer eentje:
de Zee-egel scharrelt op hydraulisch
voortbewogen voetjes door zijn natte
domein. Zo’n mededeling maakt mijn
avond goed, weet je. Natuurfanaten
zijn tamelijk gauw tevreden.
Maar er bestaan ook kreeften die van
de nood een deugd maken. Zoals de
Heremietkreeft. Toen de Heremietkreeft op de wereld werd gezet is er
verzuimt zijn achterlijf te pantseren.
Dat is natuurlijk vragen om ellende.
De oplossing: Zoek een leeg slakkenhuis dat om je achterdeel past en
kruip daarin. Even wat plagiaat: elk
voordeel heeft zijn nadeel, want dat
slakkenhuis groeit natuurlijk niet
mee. Dat wordt dus levensslang zoeken naar passende behuizingen.
Dan heb je nog van die exemplaren
voor wie het zoeken naar een pas-

Een minder plezierig type is de Pieterman. Waarschijnlijk bedoelt spreker de Grote Pieterman. Deze bereikt
een lengte van zo’n 40 cm.
Ze liggen overdag ingegraven in het
zand en bezitten een bijzonder onplezierig verdedigingsmiddel: een gifstekel voorop de rug. Dit gif is weliswaar
niet erg gevaarlijk, maar heeft bij9

slikanemoon of Sagartia. Zeer apart
diertje met zijn twee ringen tentakels. Als je de schaduw van je hand
over het dier bewoog trok het zich
bliksemsnel in zijn holte terug. Ook
Steurkrabben waren zeer gewone
verschijningen in deze poeltjes.
En miniatuurgrondeltjes, Gobius minutus, die tegenwoordig Pomatoschistus minutus moet heten. Dit
schatje kan zo’n 10 cm groot worden.
Een zeer fraai grondeltje, een symfonie in bruin, zandkleur en zwart. Dit
visje trekt in de winter naar de
Noordzee om de kou van het wad (20
C) te ontlopen. Het bezit de mogelijkheid om zowel in brak- als in zeewater te gedijen.
Al met al: voor liefhebbers van
weetjes over dieren een pracht van
een lezing met goede dia’s.

sende woning een obsessie wordt en
de ellende is compleet. Zo’n kreeft
kan het niet laten alle lege slakkenhuizen even te passen.
Wat ik ook een pracht aanpassing
vond: de Strandkrab kan zijn ogen
onder zijn schild terugtrekken. Daar
kan zelfs Hans Anders nog wat van
leren.
Toppunt van efficiëntie: je bent zeester en verliest om welke reden dan
ook een arm. Geen probleem, wat
geduld en het groeit vanzelf weer
aan. Overigens is dat geen nieuwtje:
bij de gewervelden heeft de salamanderlarf dat allang voor elkaar. En dan
geldt het zelfs voor een complete
poot.
Eentje die voor uw scribent een feest
van herkenning vormt, is de Slikanemoon. Het was op het wad bij Terschelling altijd een genoegen getijdenpoeltjes te bekijken.
Daar zag je dan als je rustig zat dat
zich anemoontjes ontvouwden: de

Nico
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Heeft iemand interesse?
Het bestuur heeft een verzoek ontvangen
van een medewerker van het personeelsrestaurant van de VU. In dat restaurant
staan twee grote aquaria – 1 van
200x50x50cm en een van 400x50x50cm.
Deze medewerker, met 20 jaar aquaervaring, wil deze bakken opknappen en
“op een goed niveau brengen, zodat ze
eventueel mee kunnen doen aan huiskeuringen.”

- wie draagt alle verantwoordelijkheid?
Als er iets mis zou gaan is dat een
anti-promotie voor Aqua Verniam.

En zo kunnen wij nog wel een paar nadelen opnoemen..
Is er iemand onder onze leden die deze
taak (graag) op zich zou willen nemen?
Dit is een vrijblijvende vraag omdat er
eerst harde afspraken gemaakt zouden
moeten worden. En dan nóg is dit niet zomaar iets waar wij een snelle beslissing
over willen nemen.

Het wordt een Malawibak en één met Regenboogzalmen en diverse andere vissen,
en veel beplanting.
Maar hij heeft onvoldoende tijd om de bakken volledig te onderhouden.
Zijn vraag is: “Als de VU via mij lid wordt
van jullie vereniging, is het dan mogelijk
dat jullie ook het onderhoud van deze
aquaria voor een groot deel op jullie willen
nemen? Uiteraard staat hier een financiële
vergoeding voor de clubkas tegenover.”
Wij, als bestuur, zien hier voor- én nadelen. Qua promotie van AV en ledenwerving
lijkt dit ons uitstekend. Een bordje bij de
bakken “Onderhoud door de Aquariumvereniging Aqua Verniam” en ook nog eens
een stapel flyers er bij.
Maar er kleven ook nadelen aan:
- het dagelijks afwisselend voeren
door iemand van de VU is redelijk
riskant als hij geen aquariaan is;
- hoeveel mensen lopen er dagelijks
langs (stress voor de vissen);
- er moeten sloten op de bakken; de
ervaring heeft geleerd dat men er anders geheid in gaat rommelen;
- als iemand slechts 1 x per week
langs zou komen, dan bestaat de
kans dat de verzorging toch niet
100% is;
- wie verzorgt de bakken als een AVverzorger op vakantie gaat?

Maar als niemand van onze vereniging
zich meldt, dan zijn we gauw klaar en hoeven we ons sowieso niet verder in dit onderwerp te verdiepen. Uiteraard zullen wij
de vraagsteller dan een adres geven van
een bedrijf die externe bakken onderhoudt.
Bent u geïnteresseerd? Nogmaals, voorlopig vrijblijvend. Dan graag een telefoontje
of mailtje naar
Wil Hille

11

Een landelijke topaquariaan: Willem van Wezel
Dus heb ik hem maar eens gevraagd of hij
de leden van een andere vereniging, Aqua
Verniam, wat tips kan geven. Dat doet hij
graag, maar eerstMM

De keren dat hij
eerste werd bij
een
districtskeuring zijn ontelbaar.
Maar
hij werd ook
twee keer tweede bij de landelijke
NBATkeuring. Aangezien ik hem als
een aquavriend
mag
benoemen, heb ik zijn
bak wel eens
thuis mogen aanschouwen. Tja, dan
word je wel even stil. Elke plant op de
juiste plek, de kleuren- en bladcombinatie perfect, de waterwaarden optimaal
en zijn( meestal kleine) vissen in blakende gezondheid. En maar prijzen winnen!

Wie is die Willem van Wezel? Het aquarium houden is hem als kind al met de paplepel ingegoten. Een latere dikke stapel
bondsdiploma’s getuigt van zijn passie. Hij
geeft lezingen, heeft een aquacursus geschreven en heeft op de recente Vivariumbeurs in Utrecht een ‘show’ gegeven, gericht op het inrichten van een bak.
Wat is zijn geheim? Willem is min of meer
de grondlegger van de Zoetermeerse
school, een substroming van de Nederlandse manier van aquascaping (het kunstig inrichten), waarbij vooral de bladcontrasten hoog in het vaandel staan. Samen
met zijn 33-jarige zoon, Fred, legt hij de lat
elk jaar weer hoger. Dat zijn eigen zoon
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zijn grootste concurrent is, is eigenlijk komisch, want Fred stijgt zelf nogal hard op
de keuringsladder. Willem wordt in aquakringen wel de “Rembrandt op het gebied
van aquariuminrichting” genoemd. De Van
Wezelfamilie was zelfs ooit de starter van
het kweken van het inmiddels bekende
Leidse plantje en diverse cryptocorynesoorten. Ook kweekt Willem al jaren vissen, o.a. zwarte Maanvissen! Maar ook
veel andere vissen. Zo heb ik ooit een Colisa labiosa bij hem weggehaald, die nergens te krijgen was. Ja, voor één visje
“even” heen en weer naar Zoetermeer.

Licht: Op de vraag hoe hij zo’n prijswinnende bak elk jaar weer voor elkaar krijgt,
is zijn antwoord: “Planten groeien bij de
gratie van licht en water en juist daarin
moet de juiste balans gevonden worden”.
Hij durft te beweren dat 80% van de aquarianen te weinig licht hebben. 10 Watt op
10 cm bakhoogte is het beste. Dus twee
TL-buizen van 30 Watt op een bak van
100x40x40cm is echt te weinig, zeker als
een van die buizen ook nog eens een grolux is. Zelf heeft hij vier TL’s boven een bak
van 180x55x55cm, plus “een knol van een
filterpot”, en ¾ leidingwater met ¼ osmosewater. Daarbij hanteert hij de bekende
Redfield ratio.
Wat betreft de duur van de verlichting
(de vier buizen hebben 10cm afstand van
elkaar):
Buis 1: Philips 830 van 07.00-23.00 uur
Buis 2: Philips 840 van 09.00-22.00 uur
Buis 3: Philips 830 van 10.00-20.00 uur
Buis 4: Philips 840 van 12.00-14.00 uur

Wat zijn de tips van Willem? Al 50 jaar is
hij met deze hobby bezig. Door de jaren
heen leerde hij de groeiwijze per plantsoort
kennen, én wat ze nodig hadden. Zijn motto is: “niet teveel soorten in één bak,
hooguit één soort op 10 cm baklengte;
misschien twee soorten achter en voor,
maar niet meer! Ook is hij tegen het gebruik van grote rode plantengroepen.
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staat er een te grote biologische belasting.
En iedereen maar niet begrijpen waarom
het mis gaat.

Willem beseft dat zijn tijdschema echt niet
zaligmakend is. Aangezien hij ook keurmeester is voor zijn vereniging, ziet hij
soms bakken waarvan de planten amper
licht krijgen en ze er toch super gezond bij
staan.

Een voedingsbodem heeft hij niet. Te
vaak wisselt hij van inrichting. Wel injecteert hij hier en daar zelfgemaakte kleibolletjes van sportvisserklei. Naast de kleibolletjes voegt hij gedoseerd plantenvoeding
toe.

Een paar inrichtingstips:
Maak een plan, anders ben je uren bezig
om het steeds weer te veranderen omdat
het niet bevalt. Houd ook goed in de gaten
dat je van tevoren weet welke planten fors
groeien en welke echt laagblijvers zijn. Pas
op: teveel rood slaat dood. Het allerbelangrijkste bij een Hollandse plantenbak is
de bladvorm. Zelfs al hebben ze een andere kleur, licht-, donkergroen, zet nóóit dezelfde bladvormen naast elkaar. Zorg er
ook voor dat ze los van elkaar staan en
dus niet in elkaar gaan groeien. Dit geeft
namelijk een rommelige indruk, maar het is
ook moeilijker in onderhoud.
Kienhout leent zich uitstekend om plantensoorten van elkaar te scheiden, maar
maak het nooit te druk. Zet de voorgrondbeplanting niet stijf tegen de voorruit; houd
rekening met het schoonmaken van de
ruit, je moet er makkelijk bij kunnen zonder
de planten te beschadigen.
En creëer een doorkijk naar de achterwand. Dit komt het diepte-effect ten goede.

Wat zijn (opbouwende) kritiek vaak is: veel
liefhebbers hebben teveel vis en dan ont-

Wat hij “haat” zijn bakken waar je tegen
“een smerige laag grind tegen de voorruit

Zeer belangrijk vindt hij het fosfaatgehalte
(PO4) en nitraat (NO3). Zodra hij een onregelmatigheid ontdekt grijpt hij in. Vaak is
een gedeeltelijke waterverversing of het
toevoegen van NO3 of PO4 voldoende om
alles weer bij te sturen. Wekelijks ververst
hij 10-15% water, waarbij hij toch de verhouding 75/25 hanteert voor leidingwater/
osmosewater.
Zijn geleidbaarheid probeert hij door middel van het osmosewater te houden rond
de 400. De pH wordt gestuurd door middel
van CO2.
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aankijkt”. Gebruik desnoods een afwerkstrip aan de buitenkant van de ruit. En uiteraard mag alle techniek niet zichtbaar
zijn. Wat iedereen wel weet is om de bodem aan de achterkant behoorlijk hoog
aan te brengen. Afvalstoffen van de vissen
en planten ‘rollen’ dan naar de voorkant,
zodat het wegzuigen veel makkelijker is.

CO2: Het gebruik van CO2 is de eerste
twee à drie weken niet gewenst omdat de
planten eerst een nieuw wortelstelsel moeten aanmaken alvorens zelf een bijdrage
te kunnen leveren aan het biologisch deel
van het aquarium. Na ca. 14 dagen gaan
ze pas CO2 opnemen en zuurstof produceren. Ook in deze beginperiode zullen de
nitrificerende bacteriën het ontstane nitriet
omzetten in nitraat, wat door de planten
weer wordt opgenomen. Kijk, dat wist ik
niet, weer wat geleerd.

Zoals gezegd, ververst hij wekelijks 1015% water. Eigenlijk maar 10%. Zijn stelling is: indien om de 14 dagen dan 20%.
Terwijl ik trouw wekelijks 25% ververs! En
dat blijf ik doen. Sorry Willem, ja, ik zeg het
maar, want jij krijgt deze Aqua Post ook
toegestuurd!

Of deze Willem van Wezel nu een vriend is
of niet, ik vind het echt niet makkelijk om
zijn duizenden tips in een kort stukje samen te vatten. Daar zouden we eigenlijk
een vervolgsoap aan moeten wijden. Willem, dank je wel. Ik heb 100 pagina’s nodig om jouw passietips te verwoorden.
Maar ik word beperkt door onze redactie,
en zeer begrijpelijk.

Waar hij voor wil waarschuwen is iets over
hout. Niet elk stuk hout is geschikt voor
het aquarium. Wortelhout ’uit het veen’ is
vaak moeilijk uit te koken of zinkbaar te
krijgen. Weken lang kan het nog bruin water afgeven door ‘uitloging’. Maar pas op
dat er geen schimmelvorming ontstaat op
een pas aangekocht stuk hout, meestal
aan de onderkant, niet goed zichtbaar!

Wat ik hier wel heel eerlijk wil melden is
dat wij allemaal weten dat je je bak zoveel
mogelijk met rust moet laten. Maar niet
Willem! Hij komt er eerlijk voor uit dat zijn
armpjes vaker in de bak zitten dan in het
afwasteiltjeM..

Verwarming: Willem vindt het onzin om
zware verwarmingselementen te kopen.
Vroeger werd gesteld dat een bak van 100
liter een 100 Watt verwarming nodig zou
hebben; hij vindt dit onzin. Uitgaande van
een bak van 400 liter is een verwarming
van 200 Watt ruim voldoende. Zwaardere
elementen zullen vaker aan- en uitschakelen, waardoor deze sneller slijten

Willem heeft zijn bak alweer ‘ingediend’
voor de nodige keuringen. De foto die u op
de vorige bladzijde ziet is van verleden
jaar. De 2008-foto mag ik van de NBAT
nog niet tonen. Ja, het gaat er officieel aan
toe. Maar nu de vraag: wie komt er weer
heel hoog op de landelijke lijst te staan:
Willem ofM.zijn zoon Fred? Vaderliefde
wordt af en toe toch wel behoorlijk aan de
kaak gesteldM.!

En dan nog even over de planten. 90%
van ‘onze’ aquariumplanten zijn eigenlijk
moerasplanten. Dat is ons wel bekend,
maar ze hebben in het begin echt wat extra aandacht nodig. De pas aangekochte
boven water gekweekte planten zullen heftig protesteren wanneer ze gelijk allerlei
groeimiddeltjes toegediend krijgen en dan
‘ook nog eens de volle verlichting op hun
kop’. Dit zal de totale waterhuishouding
geen goed doen, niet doen dus”

Wil Hille

15

Op bezoek bij
Alexandra van den Boom
cadeau een grotere bak te kopen,
100x30x40, maar de Pleco besloot zonder
enig overleg om toch nog maar wat verder
door te groeien. Via het forum Veni Vidi
Vissie vond ze een meisje met een 3meter bak, waar hij nu eindelijk een driesterren hotel heeft.
Af en toe krijgt Alexandra een foto gemaild,
zodat ze ‘haar’ Pleco toch nog een beetje
kan blijven volgen.
En dan haar Corydorassen. Eén Cor. juli
en één Cor. naprosinie. Zelf moest ze ontdekken dat dit schooldieren zijn; overal gezocht, in winkels, op internet, maar nergens te vinden. Toen er maar wat andere
Corydorassen bijgehaald: twee groepjes,
de woltroi en pygmeus. Verder heeft ze 13
Hyphessobrycon tetra’s, 10 Japonica garnalen, 4 Otocinclussen, 5 Kullie’s, Apistogramma cacatoïdes en, haar lievelingen, 6
zeer intelligente kogeltjes.

Jaja, dit keer eenM..vrouw! Een schaars
“artikel” binnen onze vereniging.
Mooi ingerichte flat, eigenlijk een plaatje.
Modern, strak, toch gezellig. Meteen zie ik
haar twee bakken, één als afscheiding tussen kamer en keuken en eentje in de keuken. Maar eerst maar eens iets van haar te
weten komen. Twee gitzwarte poezen ruiken nieuwsgierig aan mijn schoenen.
Geboren in Frankrijk (haar vader was liaison officer bij de luchtmacht) en daarna
zeven jaar in Duitsland waar ze haar eerste guppenbak kreeg. Geen verwarming,
geen filter, niet gehinderd door enige kennis, maar haar visjes “deden het uitstekend”.
Op elfjarige leeftijd terug in Nederland, de
visjes verhuisden mee, maar dat werd toch
een aflopende zaak. Jaren gestopt. Maar
acht jaar geleden kwam ze in een vissenwinkel een vis tegen, waar ze meteen helemaal verliefd op werd. Een schitterende
Plecostomus van 8 cm, die volgens de verkoper echt niet zo groot zou worden. Het
geijkte verhaal. Wel wat Corydorassen erbij en een paar bijzonder gekleurde guppen. Echter, de Pleco was eigenwijs en
groeide door naarM..28 cm! In een bakje
van 60 cmM..

In de keuken staat een bakje, 25x25x25,
met vuurgarnalen, volwassen met enorm
veel baby’s. Mocht iemand wat vuurgarnalen willen, ze wil ze dolgraag voor iemand
meenemen! In datzelfde bakje zie ik een
groepje Micro rasbora’s en zo’n 100 poelen posthoornslakken. Deze slakken

Ze kreeg haar vriend zo gek om als kerst-

Leuk doorkijkje.
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kweekt ze voor haar kogeltjes in de andere
bak. Mocht iemand teveel slakken hebben,
dan houdt ze zich aanbevolen. Het lievelingsgerecht van haar kogels.

den beluisteren. Ze was ook host van
chats en helpdeskmedewerker. Maar er
waren ook sekslijnen. “Nee hoor, dat heb
ik al verschillende AV-leden verteld.” Ze
vindt dat geen enkel punt. Er moest toch
brood op de plank komen.
Na een tijdje mocht ze zelf nieuwe 06bedrijven opzetten in diverse landen,
Duitsland, Portugal, Finland, Curaçao,
Zwitserland etc. Daarna werd ze hoofd
productie en na een tijdje management assistant van de vier directeuren. Ze vertaalde teksten voor contracten, handleidingen,
reclame, moest veel organiseren, had er lol in, en toen stortte
de 06-markt in. Einde verhaal.
Ze spreekt zeven talen, waarvan
vijf vloeiend. Maar wat nu? Tijdens haar studie had ze nog extra baantjes gehad, in de horeca,
ergens anders als baliemedewerker of kledingverkoopster en
receptioniste; maar welke kant
wilde ze nu op?

Op de vraag waarom ze niet meer zo vaak
naar De Koorenaar komt, zegt ze dat haar
vriend al een tijdje in het buitenland werkt
en zij de sociale honneurs hier moet waarnemen. Maar ze is zeker van plan om haar
gezicht weer te laten zien. Haar vriend zit
op dit moment in Rusland om daar een gigantisch evenementencentrum te bouwen.

Na 13 jaar 06-werk wilde ze het
roer omgooien. Sowieso wilde
ze in haar vrije tijd gaan sporten.
Ze stapte naar een sportcentrum, klikte meteen met de eigenaar en kreeg daar een baan als
personal assistant van de directie. Hobby en werk gecombineerd! Van het één rolde ze in
het ander. De directeur ontwierp
en ontwikkelde de bekende Power Plate,
een apparaat waarop je je spieren zonder
je gewrichten te belasten sterker kunt maken. Ze houdt onbewust een verkoopbabbel: “geen overbelasting van de gewrichten
met zware gewichten, nee, met Power Plate krijg je de spieren in de juiste balans.”
Trillingen, reflexenMM
Dit apparaat sloeg zo aan dat het nu al in
117 landen wordt gedistribueerd. Promotie
voor Alexandra: RDET-manager oftewel
Research Development, Education en
Training. Artikelen schrijven, artikelen uit

Afscheiding tussen
kamer en keuken.
Alexandra studeerde vertaalwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
Tijdens haar studie had ze een baan (per
slot is een studiefinanciering geen vette
pot) bij een 06-bedrijf. Ook na haar studie
bleef ze daar werken. Een breed 06aanbod. Het betrof allerlei informatielijnen,
waar mensen konden inbellen, maar ook
conferences van Freek de Jonge en verhalen van de bekende Willem de Ridder kon17

het buitenland vertalen en per land aanpassen, bestuderen/behandelen van alle
onderzoeksaanvragen uit al die landen etc.
etc.. Een baan op haar lijf geschreven.

2. Wie kan haar adviseren over een
schone sloot of een poeltje in of rond Amstelveen, waar ze zelf levend voer kan halen, uiteraard weer voor haar kogels? Ze
wil graag een keer met iemand mee, die
haar dan misschien een goede plek kan
wijzen.
3. Wie heeft interesse in vuurgarnalen?
Ze zal ze graag voor iemand meenemen.
Want haar garnalen zijn op z’n zachtst gezegd overijverig.
4. Wie heeft wat appelslakken voor haar
grote bak?
Ze hoopt dat ze op deze “advertentie” response krijgtMM.! Zelf heeft ze veel advertentieteksten geschreven; ik hoop dat ze
hiermee tevreden is.

Iets groter dan het koffiezetapparaat. Vol met planten, vooral
mos voor de voortplanting van de garnalen.
Alexandra’s hobby’s zijn: lezen (er staan
een paar duizend boeken in haar flat), theater, films én de computer. In dat laatste is
ze verder dan ik, ze formatteert, duikt in
DOS en mompelt dat ze in dat geval
“eigenlijk een man had moeten zijn”.
Eén keer per jaar gaat ze met haar vriend
duiken in verschillende landen, Indonesië,
Curaçao, maar vooral Egypte. Twaalf jaar
geleden behaalde ze haar duikbrevet en
sindsdien is ze jaarlijks een tijdje onder
water te vinden.
Alexandra is een leuke vertelster. Zal wel
met haar (onder andere) trainingsachtergrond te maken hebben.

Gezonde planten, uitstekende waterwaarden, heel veel visjes,
maar alles zwemt in vrede met elkaar.

Wat ze graag nog kwijt wil zijn de volgende
vragen:
1.

Wie heeft poel- en/of posthoornslakken voor haar kleine kweekbakje als
voer voor haar kogeltjes in de grote
bak? Het is niet eenvoudig om steeds
genoeg in voorraad te hebben.

(Als ik een Latijnse naam fout gespeld
heb, vergeef me. Ik ben daar niet erg sterk
in. Het gaat er mij om (hopelijk ook u) dat
we onze leden wat beter leren kennen. En
als u dit gelezen heeft, dan weet u al heel
veel meer over Alexandra!
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De zon in je vijver
Wie pas begonnen is met tuinieren of met
het aanleggen van een tuin, zal misschien
denken dat hij het zonder vijver kan stellen. Maar na een tijd – meestal als de kinderen hun zwemdiploma hebben – bekruipt hem toch het gevoel dat er iets ontbreekt; dat -andere tuinen een extra dimensie hebben die zijn eigen tuin ontbeert.
Sommigen zullen hun leven lang van een
vijver blijven dromen, maar de meerderheid der tuiniers zal vroeg of laat de spade
ter hand nemen en een vijver graven.
Want een vijver is zoveel meer dan een
kuil vol water. Een vijver is het drijvende
blad van waterlelies, het gekwaak van
groene kikkers, een onderwatertuin van
wuivend groen, libellen die boven het oppervlak heen en weer schieten of rusten
op het blad van een moerasplant. Vijvers
voegen een heel nieuwe wereld van planten en dieren toe aan de tuin. En wie een
vijver in zijn tuin heeft aangelegd, heeft onmiddellijk een nieuwe droom: de waterlelie.

doende waterdiepte te zorgen: minimaal
60 cm. Maar daarnaast kunt u het water in
de vijver beschaduwen door een waterlelie
te planten. Met z’n grote hoeveelheid drijvend blad houdt de waterlelie het water
koel.
Het belangrijkste aspect van een vijver is
het spiegelende wateroppervlak en het is
daarom belangrijk om niet de hele vijver
met waterlelieblad vol te laten groeien.
Maar al te vaak zie je dat eerst met veel
kosten en moeite een vijver wordt aangelegd, en dat die vervolgens zo vol waterplanten wordt gezet dat er geen water
meer te zien valt. Dat is zonde. Een vuistregel luidt dat in een vijver niet meer dan
een derde van het oppervlak met planten
bedekt mag zijn. Een wet van Meden en
Perzen is dit niet. Als een vijver in de zon
ligt en eigenlijk te ondiep is, kan het raadzaam zijn om de helft of zelfs tweederde
van het oppervlak vol te laten groeien, om
het water op die manier wat koeler te houden.

Waterlelie wensen
Als in een tuin een plant op de verkeerde
plaats staat, dan pak je een spa, graaft
hem uit en zet hem op de juiste plaats. Met
waterplanten ligt de zaak iets gecompliceerder en daarom zijn er een paar punten
waaraan de aspirant-waterlelieplanter aandacht moet schenken.
Om te beginnen houden waterlelies van
zon. Een beetje schaduw wordt verdragen,
maar volle zon is beter. Een vijver die in de
zon ligt, warmt in het voorjaar sneller op
dan een vijver in de schaduw. Dat heeft
voordelen – de waterplanten gaan eerder
aan de groei – en nadelen, want in warm
water vindt sneller een explosieve groei
van algen plaats dan in koud water.
De meest voor de hand liggende manier
om het water koel te houden, is voor vol-

Vaak zie je in vijvers waterlelies waarvan
de bloemen grotendeels schuil gaan in een
grote hoeveelheid bladeren die niet drijven, maar ver boven het water uitsteken,
19

tewaterlating weer vrolijk komt bovendrijven.
Welke waterlelie u kiest, is een kwestie
van smaak. De wilde waterlelie en de gele
plomp (Nuphar lutea) houden van diep water; dieper dan het water van de meeste
tuinvijvers. Een goede allround waterlelie
is ‘James Brydon’, met komvormige, rozerode bloemen. Dit is waarschijnlijk de
meest geliefde van alle waterlelies en de
plant heeft dan ook veel goede eigenschappen. ‘James Brydon’ verdraagt als
een van de weinige waterlelies lichte schaduw en heeft daarnaast bloemen die ook
op bewolkte dagen opengaan. De brede
bloembladen krullen licht naar binnen en
laten daardoor een glimp van hun metaalachtig glanzende buitenkant zien. De bloemen kleuren perfect bij het ronde, bronskleurige blad. ‘James Brydon’ stelt weinig
eisen aan de diepte van de vijver, hij gedijt
in diep én ondiep water. En – het kan niet
op – de bloemen geuren heerlijk, al zul je
in de meeste gevallen een vlot moeten
bouwen om van die geur te kunnen genieten.

als handen boven een graf. Dit is een
mooie illustratie van het feit dat het belangrijk is om de waterdiepte en de groeikracht
van de waterlelie op elkaar af te stemmen.
Iedere waterlelie stelt specifieke eisen aan
de waterdiepte, die kan variëren van 10
cm tot een meter. Is het water te diep, dan
zal de waterlelie niet gedijen; is het te ondiep, dan groeit het blad boven het water
uit in plaats van te drijven.
Plechtige tewaterlating
Waterlelies moeten altijd in een mandje
worden geplant. Wie ooit geprobeerd heeft
de wortelstokken van een al te fors uitgegroeide waterlelie uit de vijverbodem te
verwijderen, weet waarom. Sterk groeiende soorten, zoals de wilde witte waterlelie
(Nymphaea alba), maken wortelstokken
van meer dan anderhalve meter die met
geen mogelijkheid meer uit een vijverbodem los te krijgen zijn. Maar ook voor de
zwakker groeiende waterlelies komt er onvermijdelijk een ogenblik waarop ze te
groot geworden zijn, en dan is het heel
handig dat ze groeien in een plastic mand
die uit het water kan worden opgevist. Verzwaar bij het planten de mand met stenen,
want de opwaartse druk van waterleliewortels is groot. En veranker de plant stevig,
om niet in de situatie te belanden waarin
de waterlelie al vijf minuten na de plechtige

Tropische sfeer
Maar een vijver is meer dan waterlelies alleen. In het water zweven ook zuurstofplanten als vederkruid en hoornblad en in
het ondiepe water langs de vijverrand
groeien zwanenbloemen en snoekkruid, de
enige waterplant die bloeit met blauwe
bloemen. Dotterbloemen en lissen groeien
niet in het water maar op de drassige oever. Een heel merkwaardige oeverplant is
Lysichiton americanum, een aronskelk met
enorme lichtgele schutbladen. Pas na de
bloei ontwikkelt zich het reusachtige blad,
dat nog het meest aan bananenblad doet
denken, zodat u met deze plant rond uw
vijver een tropische sfeer schept.
Auteur: Romke van der Kaa
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Plantjesavond
Op de laatste bijeenkomst van Aqua Verniam voor de zomerstop, organiseren Hans
Schattenberg en ik weer een plantjesavond. De bedoeling van deze avond is
om zo veel mogelijk planten te verzamelen
en deze aan de leden van Aqua Verniam
te geven. Dit gaat alleen als de leden van
Aqua Verniam hier aan mee werken. Daarom doen wij een oproep aan jullie allemaal, om wat plantjes en stekjes mee te
nemen op deze avond. Liefst een emmer
vol, maar als het er maar twee zijn is dat
ook welkom. Neem de plantjes mee in een
plastic bewaardoosje bijvoorbeeld waar
eten in heeft gezeten maar wel waterdicht
en afsluitbaar. Heb je dat niet, gebruik dan
een boterhamzakje. Doe als het mogelijk is
een stickertje op het doosje of zakje met
de naam van de plant. Alle aquariumplanten zijn welkom hoe meer, hoe beter.
Deze planten gaan we dan kosteloos veilen op deze avond. De voorgaande jaren
hebben Nico en Henk de rol gespeeld van
veilingmeester. We hopen dat zij ook dit
jaar ons willen assisteren.
Voor de nieuwe leden even een uitleg hoe
het in zijn werk gaat. De veilingmeester
pakt een plant, benoemt die en vertelt
waar je deze plant het beste kan plaatsen
in het aquarium. De veilingmeester steekt
de plant op en roept wie!, de eerste die
roept ik krijgt de plant. Gratis omdat je lid
bent van Aqua Verniam. Niet twijfelen gewoon roepen. Wordt de plant niet geveild
en dit komt maar zelden voor, dan gaat de
plant in de bedenkbak. Er zijn altijd leden
die zich later bedenken en de plant toch
mee naar huis nemen. De ervaring is dat
alles meestal weg gaat. Dit is de avond om
aan nieuwe planten te komen. De manier
om eens een nieuw plantje te proberen of
een andere bladvorm in jouw aquarium te
zetten. Een goede manier om je medeleden een stapje verder te helpen in de hobby.
Ik hoop dat je nu gemotiveerd bent om

planten te kweken of te bewaren bij de volgende schoonmaakbeurt in jouw aquarium. Het succes van de avond wordt voor
een deel bepaald door de inbreng en de
opkomst van de leden van de vereniging.
De veiling duurt maar een uurtje en daarna
gaat Hans proberen om een uitleg te geven over het forum. Wat het is en hoe je er
mee aan de slag kan gaan. Dit duurt een
half uur. Een afwisselend programma op
deze avond, een goede reden om te komen met of zonder planten jullie zijn welkom. Ben je al op vakantie en heb je toch
planten voor deze avond, dan kom ik ze
graag bij jou ophalen. Je kan ze natuurlijk
ook aan een lid uit jouw omgeving meegeven.
Planten kan je het beste bewaren, voor
een korte tijd, onder water op een koele
plaats in de schaduw of in het donker. De
plant komt dan in een rust stand. Introducés mogen uit de bedenkbak de planten
mee nemen maar de veiling is in principe
voor de leden van Aqua Verniam. Neem je
planten mee naar huis spoel ze daar dan
goed af onder de lauwe waterkraan. Dit
voorkomt dat er slakken mee liften. Het is
in het verleden al een keer gebeurd dat
een aquariaan plotseling jonge vissen had
zwemmen die hij niet gekocht had. De visseneieren waren met de planten mee gekomen. Misschien een aanwinst of toch liever niet. Een avond vol verrassingen.
Wout
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