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Van het bestuur
Graag hadden wij het jaar afgesloten met
zeer
positieve
berichten
en
een
optimistische blik naar het komend jaar. Dit
is jammer genoeg niet het geval. Zoals
iedereen inmiddels wel weet, zit onze
vereniging vanaf 1 januari 2012 zonder
penningmeester.
Dit
betekent
heel
simpelweg dat er niemand binnen de club is
die de financiën nog langer in de gaten
houdt.
Wat betekent dit in concreto voor de
vereniging?
•
•
•
•
•
•

Geen contributie inkomsten meer
Geen advertentie inkomsten meer
Geen afdracht naar de NBAT
Geen sprekers meer
Geen vergaderruimte
Geen clubblad

Kortom, na bijna 57 jaar geen bestaansrecht meer voor de vereniging en
het bestuur ziet zich in dat geval dan ook genoodzaakt om conform
artikel 23 van de statuten een vergadering bijeen te roepen waarop zal
worden beslist om de aquariumvereniging Aqua Verniam op te heffen.
Wij hopen echter van ganser harte dat het niet zo ver zal komen en dat
zich alsnog iemand meldt om deze taak op zich te nemen, zodat de
voorpagina van ons verenigingsbladblad nooit zal verschijnen zoals in de
afbeelding.
Ondanks deze zorgelijke boodschap wenst het bestuur iedereen een
hele prettige kerst en een gezonde jaarwisseling!
Wij zien elkaar graag terug op de eerste verenigingsavond op 23 januari
a.s. (deze is inmiddels nog wel gereserveerd), en kunnen dan verder van
gedachten wisselen.
Namens het bestuur, Martin Scheepstra
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Complimenten aan de redactie
Zoals wellicht bekend, wordt ons maandblad niet alleen aan de leden
verstuurd. De digitale versie (leve het computertijdperk!) wordt aan
tientallen anderen toegestuurd. Het is simpelweg een druk op de knop
en het blad vliegt naar bijna alle verenigingen van Nederland,
adverteerders en andere belangstellenden. Pijlsnel en, omdat het niet
gedrukt hoeft te worden en ook geen postzegel nodig heeft: kosteloos!
De redactie doet iedere keer weer haar best om een aantrekkelijk blad
samen te stellen. Niet alleen qua vormgeving maar met name wat de
inhoud betreft. Hierin gaat echt de nodige tijd zitten en je wordt er soms
wel eens moedeloos van, maar je weet waarvoor je het doet.
Daarom is het ontzettend leuk om ook buiten de vereniging door
mensen, die echt de nodige verenigingsbladen te zien krijgen, een pluim
op de hoed te krijgen. Hieronder een tweetal reacties n.a.v. het
novembernummer.

“Dag Martin, Dank voor vriendelijke woorden. De reacties van
aanwezigen zijn de slagroom in het sprekers bestaan. Complimenten
voor uitstekend maandblad, een geweldige prestatie als je dit
maandelijks kan doen. Graag wil ik dan ook iedere maand een
exemplaar ontvangen via email. Succes met vereniging. En tot ziens.
Fijne feestdagen en tot volgend jaar misschien. Lekker om voor elf
uur weer thuis te zijn .
Groeten Willem L Postma”

“Mensen, wat is dit weer een topblaadje! Moet ik dus even kwijt aan
jullie. Wel een paar spelfoutjes, van Gerrit-Jan en zelfs….Martin,
haha.. Maar het resultaat was weer prima, helemaal top! Als de NBAT
ooit een prijs zou uitloven voor beste blad, dan zal AVP wel genoemd
worden. Hartstikke leuk om te lezen.
Hartelijke groet,
Wil Hille”
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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 GAFinstallatie
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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NSW – NBAT
2012
58e Natuurweek
in Landsrade
15 tot 22 juni
Beste natuurliefhebber,
Omdat aquarium- en terrariumliefhebbers meestal ook natuurliefhebbers
zijn, organiseert de Commissie Natuurweken van de Nederlandse Bond
Aqua Terra al jarenlang een natuurweek. We wandelen in het prachtige
landschap van Zuid Limburg en omgeving en verkennen daarbij de
natuur. Hierbij komt iedere natuurliefhebber aan zijn- of haar trekken, of
dit nu op vogel-, planten-, insecten- of ander gebied is, of om alleen
maar van de natuur te genieten. Onderweg of na afloop van de
wandeling is er altijd de mogelijkheid ervaringen met andere liefhebbers
uit te wisselen of te bespreken. Ook is er literatuur aanwezig om iets uit
te zoeken. Onze thuisbasis zal weer in Landsrade zijn, waar we
verblijven in een fraai, midden
in
de
natuur
gelegen
vakantiecomplex, met veel
ruimte en een mooi uitzicht.
Hondskruid

Programma
We zullen naast bekende, ook
nieuwe gebieden bezoeken. ’s
Morgens om 9 uur vertrekken
we en we zullen meestal rond
5 uur weer thuis zijn. U kunt
rekenen op flinke, maar
rustige wandeltochten van
ongeveer
15
km
met
voldoende tijd om te kijken, te
fotograferen en even uit te
rusten. Bij sommige tochten
zal het ook mogelijk zijn
eerder af te haken.
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Zaterdag 16 juni gaan we met de
bus naar Schin op Geul,
waarvandaan we naar het
Gerendal lopen en een bezoek
brengen aan de orchideeëntuin.
Later door een fraaie holle weg:
de Ingbergrub en langs Gulpen,
Euverem, Pesaken en Crapoel
weer naar Landsrade.
Voorbeeld van een ‘holle weg’ of grub

Zondag 17 juni gezamenlijk met
eigen vervoer naar Eys voor een
rondwandeling met afwisselend
landschap.
Door
het
waterwingebied naar Wijlre. Dan
via Etenaken en Fromberg door
de lange Elkenradergrub naar de
Eyserbosschen en Piepert, om
weer bij Eys te komen.

De Eyzerbeek
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Maandag 18 juni brengt de bus ons naar de Kunderberg, bekend door
de vele Muggenorchissen die hier groeien.
We wandelen verder langs Ubachsberg, Vrouwenheide, Mingersberg,
Overeys en Wahlwiller weer naar Landsrade. We komen daarbij nog
langs een kalkhelling, waar we mogelijk ook orchideeën vinden en door
een mooie grub waar weer veel te ontdekken is.
Dinsdag 19 juni iets heel nieuws. Vandaag brengt de bus ons naar
Oost-Maarland, waarvandaan we een rondwandeling maken door de
Maasvallei onder Maastricht: de Eijsder beemden. Er komen heel veel
vogelsoorten voor, maar ook de vegetatie kent vele planten van de
Rode-lijst. De bever bouwt er zijn burchten en voor libellen en andere
insecten is het er een paradijs.

De Eijsder beemden

Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Gerrit Lenting

Woensdag 20 juni een buitenlandse bustocht naar de Eifel in Duitsland
voor een wandeling vanaf Huppenbroich, langs de Brombach over de
Weihrauchsberg en Rurberg naar de Rursee. Onderweg mooie
panorama’s, maar ook een interessante flora en fauna.
Donderdag 21 juni na het succes van vorig jaar en op veler verzoek ook
dit jaar weer een puzzeltocht in de omgeving van Landsrade. Aan de
hand van aanwijzingen loopt u zelf de route, terwijl onderweg een aantal
vragen beantwoord moet worden.
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Alles in eigen hand!
Bij ons in loondienst een combinatie van VCA-gecertificeerde
timmermannen, loodgieters, tegelzetters, dakdekkers en stukadoors.
Elke opdracht wordt vanuit één kantoor gestuurd.
Dit biedt vele voordelen voor onze opdrachtgevers.
Nieuwbouw en renovaties
voor bedrijven, particulieren en VvE’s in Amsterdam en omstreken.
Ook verzorgen wij tekeningen en berekeningen
i.v.m. aanvragen gemeente.
Wilt u weten wát wij allemaal voor u kunnen doen?
Kijk op onze website.
Agamemnonstraat 57/1e, 1076 LS Amsterdam
Telefoon: 020 – 614 14 17
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De
avonden
zijn
gevuld
met
interessante dia- of beamerlezingen. We
zullen terugblikken naar het afgelopen
jaar, met in ieder geval ook een
presentatie in 3D. We nemen een kijkje
in Nepal en Ellen en John verzorgen
weer een ludieke natuurquiz.
De veel in Limburg voorkomende Geelgors zullen we
vast en zeker ook weer horen.

Voor de gebruikelijke fotowedstrijd kunt
u 3 foto’s insturen. 2 voor de categorie
Natuur en 1 voor de categorie Mensen.
De 1-3 digitale foto’s stuurt u uiterlijk
zondag 3 juni 2012 naar
loekvanderklugt@gmail.com
Reservering en kosten
De kosten bedragen € 340,- voor de hele week. Bij dit bedrag is alles
inbegrepen.
Indien het aantal deelnemers en de beschikbare ruimte het toelaat, is er
ook de mogelijkheid tot huren van een 2-persoonskamer voor 1 persoon.
Hiervoor is dan voor de hele week een toeslag verschuldigd van € 112,-.
Wij vragen u zich zo spoedig mogelijk aan te melden, zodat wij
definitieve afspraken kunnen maken met Landsrade. Bij te late
aanmelding kunnen we namelijk geen voorkeur voor bepaalde huisjes
meer aangeven.
U bent verzekerd van inschrijving als het voorschot van € 170,- is
betaald. U wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst. Als het
maximale aantal deelnemers is bereikt, krijgt u bericht van plaatsing op
een wachtlijst.
Het restant van € 170,- (of € 282,- voor een 2-persoonskamer als u die
voor u alleen wilt hebben) moet voor 31 maart 2012 zijn overgeschreven.
U moet zelf zorgen voor een reis- of annuleringsverzekering.
Omdat wij de huisjes voor de hele week moeten huren, is een weekendof midweekverblijf alleen mogelijk bij medebelangstelling voor het andere
deel, of indien u de huur voor de andere dagen ook betaalt. U kunt
hiernaar altijd informeren.
Het verblijf in Landsrade
Wij hebben een optie op de vrijstaande bungalows. Dit houdt in, luxe
woningen voor 6 personen. Elke kamer heeft 2 eenpersoonsbedden,
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voorzien van dekbed en kussen. Het beddengoed is
inbegrepen. Verder is er in elke kamer een wastafel.
bovendien voorzien van een toilet en een aparte badkamer
Voor handdoeken en keukendoeken in uw huisje moet u
evenals voor eventueel koffie of thee en overige dingen
huisje wilt gebruiken.

bij de prijs
Elk huis is
met douche.
zelf zorgen,
die u in uw

Landsrade

Ruud Meertens van Heuvellandcatering is ook dit jaar weer bereid de
maaltijden voor ons te verzorgen. Deze worden weer opgediend in de
bovenzaal van het complex. Hier ontbijten we om 8 uur en maken dan
gelijk een lunchpakket voor onderweg klaar. ’s Avonds kunnen we weer
van een lekker 3-gangenmenu genieten. Ook dit is bij de prijs
inbegrepen. We hebben hier de beschikking over een bar om een
drankje te kopen. In deze ruimte worden ook de avondprogramma’s
verzorgd.
U wordt vrijdag 15 juni na 3 uur ’s middags en voor 6 uur ’s avonds in
Landsrade verwacht. Reist u met openbaar vervoer, dan kunnen wij u bij
de bushalte van Heijenrath komen ophalen.
Zorg voor goede waterdichte, ingelopen wandelschoenen of laarzen en
gemakkelijk mee te nemen regenkleding of een paraplu. Korte tijd voor
de natuurweek ontvangt u nadere mededelingen, programmaaanvullingen, routebeschrijving naar Landsrade en een deelnemerslijst
met telefoonnummers en e-mailadressen om afspraken te kunnen
maken voor eventueel gezamenlijk reizen.
Een terugblik van voorgaande natuurweken kunt u vinden op:
www.daniorerio.nl

Heeft u nog vragen of wilt u een aanmeldingsformulier?
Mail dan naar: l.sonnenberg@daniorerio.nl

(Limerick, tekening en kalligrafie: Lotty Sonnenberg. Tekening en
limerick hebben betrekking op onze ontmoeting met de adder tijdens de
vorige Natuurweek)
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Minder intimidatie door sexy vriendinnen
Het kiezen van aantrekkelijkere vriendinnen zorgt er bij guppy's
voor dat ze minder last hebben van seksuele intimidatie door
mannetjes.
Biologen van de universiteiten van
Exeter in het Verenigd Koninkrijk en
Kopenhagen
in
Denemarken
bestudeerden het wereldwijd meest
populaire aquariumvisje: de guppy.
De onderzoekers publiceerden hun
bevindingen
in
het
tijdschrift
Proceedings of the Royal Society B.
“Vrouwtjes zijn een paar dagen per maand ontvankelijk. In deze periode
scheiden ze een feromoon uit dat mannetjes aantrekt en mannetjes
toestaat in zo'n positie ten opzichte van hen te glijden die paring mogelijk
maakt.”

Succesvolle tactiek
Het onderzoek laat zien dat
vrouwtjes maatjes kiezen
die op dat moment door het
feromoon aantrekkelijker zijn
dan zijzelf. Op deze manier
vermindert voor hen de
intimidatie
door
de
mannetjes. De tactiek is
succesvol door er zeker van
te zijn dat ze minder
aantrekkelijk is dan de
andere groepsleden, de
vissen hebben minder last
van intimidatie en paringspogingen van mannetjes.
Mannelijke guppen staan bekend om hun frequente en soms constante
intimidatie van vrouwtjes. Dit legt een grote belasting op de vrouwtjes,
waardoor ze soms niet voldoende voedsel vinden of tijdig kunnen
ontsnappen aan roofdieren.
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acs

amstelveen

risico-analyse en administratieve dienstverlening
Eén loket voor vele diensten zoals:

acs - de lange

acs - verzekeringen

Jaarverslagen
Boekhoudingen
Salarisadministraties
Bedrijfsadviezen

Verzekeringen
Pensioenen
Hypotheken
Financieringen

Berkenrodelaan 5
1181 AH Amstelveen
tel: 020-6438486
fax: 020-6436781

www.acsdelange.nl
info@acsdelange.nl
www.acs-verzekeringen.nl
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
– uLandsrade
kunt zelf kopieën
maken of printen
met Euverem,
Zondag 19 juni maken
we vanuit
een rondwandeling
via Pesaken,
behulp
van
een
Windows
PC
tot
max.
A-3
formaat,
Reijmerstock en gaan over Waterop weer terug.
verkleinen,
sorteren,
Maandag 20 juni vergroten,
brengt de bus
ons naardubbelzijdig
De Meinwegafdrukken,
voor een heerlijke
wandeling langs
prachtige vennengroeperen
en door en
bosnieten
en heide. In dit bijzondere gebied kunnen we zeker
hagedissen zien, en misschien ook een adder of een wild zwijn.

CopyCom staat voor kwaliteit en snelheid
tegen een scherpe prijs !

Amsterdamseweg
450
Het Elfenmeer
in De Meinweg

Tel./Fax: 020 – 453 48 76
Info@copycom.nl
www.copycom.nl

1181 BW Amstelveen
Gratis parkeren

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur
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Guppy's
De onderzoekers gebruikten
guppy's die afstammen van
een populatie die leeft in de
Aripo-rivier op Trinidad. Ze
identificeerden de vrouwtjes die
ontvankelijk
waren
voor
mannelijke aandacht en welke
niet. Daarna keken de biologen
naar de tijd die ontvankelijke en
niet-ontvankelijke
vrouwtjes
kozen om door te brengen met
ofwel ontvankelijke of nietontvankelijke vrouwtjes.
Niet-ontvankelijke vrouwtjes brengen significant meer tijd door met
ontvankelijke, en dus meer seksueel aantrekkelijke vrouwtjes. De nietontvankelijke vrouwtjes kozen er ook voor te zwemmen in water waar
vlak daarvoor nog ontvankelijke vrouwtjes in gezwommen hadden.

Ongewilde aandacht
Hoofdonderzoeker Safi Darden van Exeter University legt uit: “Het is nu
steeds duidelijker aan het worden dat mannetjes van sommige soorten
ervoor kiezen om op te trekken met relatief minder aantrekkelijke
mannetjes om zo hun voortplantingskansen te vergroten. We wilden zien
of vrouwtjes ook voor metgezellen van dezelfde sekse kiezen gebaseerd
op aantrekkelijkheid, maar in dit geval om ongewilde aandacht te
verminderen.”
“Onze resultaten onderschrijven het idee
dat sociale structuren kunnen ontwikkelen
rond
relatieve
aantrekkelijkheid
en
paringsstrategieën. Ondanks dat we in
onze studie op één soort gefocust hebben,
verwacht ik dat dezelfde strategie bij
andere soorten gezien zal kunnen
worden."
© NU.nl/Krijn Soeteman

Gelezen op het internet door Ernst Zittema
15

Rifwachter Ervarium nieuws!

Na een periode van drukte in de winkel is er eindelijk weer tijd om ons in
te zetten voor het openbaar aquarium. Met dank aan een aantal goede
medewerkers en vrijwilligers is er begonnen met het afronden van de
bouw van de 37 show aquariums, variërend van 200 tot 30.000 liter!
In de twee silo's die gevuld zullen gaan worden met 26 en 30 m3 water is
een begin gemaakt met de inrichting. Van tempex is een skelet gemaakt
wat met speciaal epoxy purschuim is bespoten. Dit wordt later nog
bijgewerkt en het ontwerp krijgt kleur en een beschermende laag. De
drie ramen die het water van de bezoeker moeten gaan scheiden zijn 5
cm dik en wegen ruim 500 kg per stuk. Deze worden later in het frame
geplaatst.
Hier alvast een rondje door het Openbaar Aquarium in aanbouw...
De 'kleine bakken' sectie
De 26 m3 silo
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De 'grotere' bakken sectie

Detail van de 30 m3 silo
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De grote silo met frame en glazen wanden

Ons doel met dit Openbaar Aquarium is het presenteren van de mooiste
showaquaria. We willen mensen inspiratie geven maar ook aparte en
bijzondere dieren en planten laten zien. In de aquaria in dierentuinen
vindt je een standaard assortiment waar de gemiddelde bezoeker veel
plezier aan beleeft, maar een échte aquariaan al gauw 'saai' vind. Er zijn
zoveel meer mooie en bijzondere vissen op de wereld, en juist dié willen
wij gaan presenteren in het Rifwachter Ervarium.
Er zal een kleine toegangsprijs gevraagd worden. Dit doen we om de
hoge kosten van het onderhoud, het voer en gas/water/elektra een
beetje te compenseren. Tevens zullen we gaan werken met
jaarabonnementen. Voor een klein bedrag ontvangt u een pas waarmee
u een jaar lang onbeperkt toegang heeft tot het openbaar aquarium.
Hoi,
ik kwam dit stukje tekst tegen
http://www.aquaforum.nl/ubb/ultimatebb.php/topic/35/163.html#000000,
dat lijkt mij wel leuk om de leden op te wijzen. Het belooft veel goeds :).
Groetjes, Quinta
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Cabomba’s
Cabomba aquatica
In het Nederlands wordt de C. aquatica
ook wel ‘Groene cabomba’ genoemd.
Deze naam geeft aan dat er ook nog een
andere Cabomba-soort is en wel de C.
piauhyensis of ‘Rode cabomba’, die
hierna
wordt
beschreven.
Het
verspreidingsgebied van de Cabomba
aquatica strekt zich uit van het zuiden
van Midden-Amerika tot het noorden van
Brazilië. Hier vinden we de C. aquatica in
stilstaande riviertjes en kleine meertjes.
De Cabomba is een van de fraaiste
planten
die
dienst
doen
als
achtergrondbeplanting.
Maar met een goede verzorging is hij ook
prima te gebruiken in de middenzone van
het aquarium. Zoals reeds gezegd is het een van de mooiste planten
voor het aquarium, maar veel aquarianen hebben er weinig geluk mee.
Ze groeien even en dan rotten de stengels weg. Het is een plant die met
zijn diep ingesneden bladeren veel licht nodig heeft en dat is
waarschijnlijk de grootste oorzaak van het wegkwijnen van de planten.
De C. aquatica stelt geen hoge eisen aan de voedingsbodem, maar zorg
er wel voor dat die bodem luchtig is.
Hij houdt dus van een vrij sterke belichting en vrij zacht water. Een DH
van lager dan 6 is aan te bevelen. Ook is het raadzaam om de plant niet
te veel te verplaatsen, want daar wordt hij niet mooier van.
De temperatuur van het water mag in de zomertijd niet boven de 24o C.
komen, terwijl het aan te bevelen is om in de winter de temperatuur te
laten zakken tot ongeveer 20o C. Als de temperatuur langdurig hoog
blijft, gaat de plant verslijmen. De plant is met zijn lichtgroene kleur
uitermate geschikt voor achtergrondbeplanting.
Maar men moet er op letten dat men de planten aan de voorzijde wat
korter inpoot, zodat men een oplopende groep te zien krijgt. De stengels
kunnen een lengte van ongeveer 45 cm bereiken.
Ook kennen wij nog een C. caroliniana, die wordt gevonden in het zuiden
van Noord-Amerika. Hij onderscheidt zich van de aquatica doordat de
bladeren half cirkelvormig zijn. Ook vormt hij vaak drijfbladeren, meestal
gelijk met een bloem die dan boven water uitsteekt. Deze plant stelt
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nagenoeg dezelfde eisen als de aquatica.
Hij is echter wat
gemakkelijker te houden.
Daarom denk ik dat we in onze aquaria veel meer met de caroliniana te
maken hebben dan met de aquatica. Dit kan men alleen zien aan de
kleur van de bloempjes als zich een bloeiwijze ontwikkelt. Kijk voor de
kleur vande bloempjes in het volgende hoofdstuk over de C. piauhyensis
hier onder.
Cabomba piauhyensis
Zoals reeds gezegd bij de C. aquatica
wordt deze Cabomba ‘Rode cabomba’
genoemd. Nog meer dan bij de aquatica
heeft
deze
plant
een
losse
voedingsbodem nodig met toevoeging
van veel klei. Om zijn mooie roestbruine
tot rode kleur te behouden, verlangt hij
een sterke belichting. De temperatuur
waar hij zich lekker in voelt is ook iets
hoger, zo ongeveer 25o C. De stengel
kan een lengte van 60 cm bereiken. Aan
deze stengel groeien meestal kransen
van drie blaadjes die fijn verdeeld zijn.
Het verschil tussen deze drie soorten
Cabomba is het beste te zien aan de
bloeiwijze. Bij de C. aquatica is de
bloemkleur geel, bij de C.caroliniana wit en bij de C. piauhyensis lila.
Deze bloempjes zijn soms ook in onze aquariumcultuur waar te nemen.
De pH-waarde voor de planten bedraagt 6,5 tot 7. De pH 7 dient niet te
worden overschreden, terwijl een waterhardheid van boven de 5 DH
minder gewenst is. Het is niet aan te bevelen om ze te houden bij
planten die graag een hogere DH willen hebben, zoals bijvoorbeeld de
Vallisneria, die bij deze lage DH tot groeistilstand komt.
Dit houdt evenwel niet in, dat wij deze fraaie planten maar niet in onze
aquaria moeten zetten. We moeten er dan wel op letten dat andere
planten, die we in ons aquarium willen plaatsen, dezelfde eisen stellen.
Dan zullen deze Cabombasoorten het goed doen.
Het zijn planten die een prachtig contrast vormen met hun omgeving.
Een donkere achtergrond is aan te bevelen en voor de Rode cabomba
plantengroepen van licht en donker groene planten.

Anton ter Wal. Bron: diverse boeken over Aquariumplanten.
Uit: Ichthus Post, Zevenaar
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Vivarium 2012 – De jubileumeditie
In het weekend van 24 & 25 maart 2012 zal in de Homeboxx te
Nieuwegein al weer de 5e editie van Vivarium gaan plaats vinden. Met
standhouders uit heel Europa, lezingen van sprekers van over de gehele
wereld en vele activiteiten waarbij de bezoekers worden gestimuleerd
om actief deel te nemen is dit voor vele liefhebbers een weekend dat al
tijden met rood gemarkeerd in de agenda staat.
Want daar waar andere evenementen de laatste jaren een dalende
tendens laten zien, zowel in bezoekers als standhouders, is de
groeicurve van Vivarium dusdanig sterk dat de bezoekersaantallen de
10.000 zullen overstijgen en er meer dan 150 standhouders worden
verwacht. En waar een evenement als de Zajac beurs inmiddels is
gestopt, is Vivarium nu definitief uitgegroeid tot het grootste evenement
voor de aquarium-, terrarium-, paludarium- en vijverhobby.
Deze 5e editie markeert dan ook de toekomst van Vivarium en de manier
waarop mensen hun hobby willen beleven. Maak deel uit van deze
ervaring en neem deel als standhouder of breng ons een bezoek in
Nieuwegein.
Tot op Vivarium!
Team Vivarium
Qube en live Scaping wedstrijden
Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer een Qube wedstrijd
en een Live Scaping wedstrijd, beiden in iets gewijzigde vorm.
Beiden wedstrijden zijn ieder op hun manier een uitdaging voor de
deelnemers! Voor de Qube wedstrijd moeten de deelnemers een klein
aquarium inrichten, de deelnemers maken zeer goede kans de Qube na
afloop geheel gratis mee naar huis te mogen nemen! Bij de Live Scaping
wedstrijd krijgt ieder team exact dezelfde uitrusting: aquarium, grind,
planten en decoratie materiaal, met de uitdaging om binnen 1 uur een
groot aquarrium in te richten.
Voor beide wedstrijden zoeken we nog deelnemers, voor meer informatie
zie de artikelen onder het wedstrijden menu: Qube wedstrijd en Live
Scaping wedstrijd op: www.vivariumbeurs.nl.
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Ruimte voor adverteerders
Wist u dat:
onze digitale versie van de 'Aqua Verniam Post'
verstuurd wordt aan meer dan dertig collegaaquariumverenigingen
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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