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Ons leveringsprogramma:

Breek- en zeefinstallaties

Bouw- en sloopafvalsorteerinstallaties

Slijtvast gietwerk, zoals slaglijsten, breekplaten, mantels en kegels,
bekledingsplaten en onderdelen voor beton- en asvaltmengers

Kunstof- en rubberzeefdekken, zeefgaas en zeefplaten

Transportbanden, draagrollen, trogstellen, aandrijf- en spanrollen

Zeefmachines e trommelzeven

Meng- en doseerinstallaties

Eenvoudige en doeltreffende stofbestrijding

Magneetbanden en vangblokken.
Weegsystemen, zoals weegbruggen, bandwegers en weegsystemen voo
shovels

2404 CM
2400 AG

Technisch Handelsbureau Laverman b.v.
Distributieweg 31
Tel. 0172 47 51 53
Postbus 250
Fax 0172 47 65 04
Alphen aan den Rijn
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Colofon:

“DE NATUUR IN HUIS”
VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN.

Aangesloten bij de Nederlandse Bond ‘AQUA TERRA’
(NBAT).
BESTUUR:
Voorzitter:

Vacature.

Secretaris:

Jaap Liefting, Buitenhoflaan 36, 2353 MB, Leiderdorp
Tel.: 071-5899944, jj.liefting@xs4all.nl of jaap@denatuurinhuis.nl

Penningmeester:

Pieter van Tol, Morgen 22, 2408 RL, Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-426451, Mirjam35@casema.nl

2e Voorzitter:

Vacature.

2e Secretaris:

Henk Kaper, J. Barneveldstraat 13, 3461 GA, Linschoten
henk.kaper@wanadoo.nl

Bibliothecaris :

Ruud de Nooy, Wintererf 7, 2408 NH Alphen a/d Rijn
Tel.: 0172-492401, z.h.de.nooy@wanadoo.nl

Commissaris:

Henk Swiers, Korenmolen 20, 2406 KC Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-785282, hl.swiers@tiscali.nl

CLUBAVOND:

Elke 1e en 3e WOENSDAG-avond 20.00 uur in activiteitencentrum
“Westerhove”, Anna van Burenlaan 147, Alphen a/d Rijn

CONTRIBUTIE:

€ 45,00 per jaar voor A-leden vanaf 18 jaar,
€ 23,00 per jaar voor leden onder 18 jaar,
€ 19,00 per jaar voor B-leden en
€ 14,00 per jaar voor huisgenootleden, bij vooruitbetaling
te voldoen op Postbankgiro 1548144, of op bankrekening
ABN/AMRO nummer 5691-85734, t.n.v. Penningmeester
“De Natuur In Huis” te Alphen a/d Rijn.
Opzegtermijn lidmaatschap: 3 maanden.

Redactie Aqua Spiegel: Koen van Vliet (k.v.vliet@hccnet.nl)
Denemarkensingel 60, 2408 CA, Alphen a/d Rijn
Internet:
http://www.denatuurinhuis.nl of http://planet.nl/~prin0129/
E-mail:
denatuurinhuis@hotmail.com

5

Aqua Spiegel

december 2006

Wat komen gaat . . .

6 december
20 december

Algemene Ledenvergadering
Uitslag huiskeuring door A. Ras

Jaarwisseling
3 januari
17 januari
7 februari
21 februari
7 maart
17 maart
21 maart
4 april
18 april
2 mei
16 mei
6 juni
20 juni

Nieuwjaarsinstuif
Erik Prins: Planten voeden en water chemie
Onbekend
Hans Meulblok: Natuurlijk een Aqua-Terrarium
Onbekend
Uitslag districtkeuring
Ernst van Genne: Labyrinthen en Meervallen
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Roelof Eringa: Een houten aquarium bouwen
Onbekend
Onbekend

Vakantie
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Aankondiging, 6 december
6 december: agenda jaarvergadering 2006
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen jaarvergadering 2005 (in Aqua-Spiegel)
Jaarverslag secretaris 2006 (in Aqua-Spiegel)
Jaarverslag bibliothecaris 2006 (in Aqua-Spiegel)
Jaarverslag penningmeester 2006 (in Aqua-Spiegel)
Bespreking financieel overzicht 2006 en begroting 2007
(als bijlage in Aqua-Spiegel)
8: Verslag kascontrolecommissie 2006
9: Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 2007
Pauze
10:
11:
12:
13:
14:
15:

Bestuursverkiezing
Uitslag enquête
Planning verenigingsavonden 2007
Keuze bondskeurmeester huiskeuring 2007
Rondvraag
Sluiting

ad 10: Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster:
 Voorzitter
Vacature
 Secretaris
Leendert Rijfers
 Bibliothecaris Ruud de Nooy (niet herkiesbaar)
Tussentijds:
 2e voorzitter

Vacature

NB:
 Henk Kaper is bereid als 2e voorzitter in het bestuur te komen.
 Ruud de Nooy stopt als bibliothecaris, Hans Kiers heeft aangegeven
deze
functie over te willen nemen.
 Secretaris Leendert Rijfers is afgetreden als secretaris.
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 Jaap Liefting is bereid gevonden om van secretaris a.i. de functie
secretaris of
voorzitter op zich te nemen.
 Bestuursvacatures: voorzitter of secretaris
Wie stelt zich beschikbaar als Voorzitter of als secretaris? Dan kunnen we
verder met een voltallig bestuur! Meld u aan!
Daarnaast kunnen tegenkandidaten voor alle genoemde bestuursfuncties
schriftelijk worden ingediend tot de aanvang van deze vergadering.

Aankondiging, 20 december
20 december: Uitslag huiskeuring
Allen komt dat zien!
Komende 20ste december zijn de bakken die meegedaan aan de huiskeuring
te zien in alle pracht en praal; Wat er goed was aan de bakken en waar het
eventueel beter zou kunnen. Mooie dia’s zijn weer te verwachten zoals alle
jaren. De spanning is niet te houden wie dit keer met de grote beker naar
huis gaat, we zijn met z’n allen benieuwd hoe de deelnemers het er vanaf
hebben gebracht.
Komt u ook?
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Notulen algemene ledenvergadering 2005
De algemene Ledenvergadering 2005, gehouden op 6 december 2005 te
"Westerhove".
Aanwezig: Het voltallige bestuur bestaande uit: Arnoud Hinfelaar, Henk
Swiers, Pieter van Tol, Ruud de Nooy, Willem Zaal, Leendert Rijfers en 7
leden, tezamen 13 leden.
1. Opening door de voorzitter.
Arnoud Hinfelaar opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Helaas is ons ledenbestand teruggelopen van 96 leden naar 81 leden:
2004
2005
A-leden:
90
77
Jeugdleden:
2
1
Huisgenoot leden
4
3
Ledentotaal bij de bond
96
81
B-leden/donateurs
4
4
Deze terugloop in het ledenbestand is mede te wijten aan de economische
recessie.
Als verenigingsuitjes zijn we dit jaar gezamenlijk naar de Fa. Verloop te
Boskoop geweest waar we een rondleiding kregen en we zijn naar onze
jubilerende zustervereniging L.A.T.V. "De Natuurvriend" te Leiden geweest
die een tentoonstelling had in de Hortus Botanicus.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de Jaarvergadering 2004. (In Aquaspiegel)
Geen op of aanmerkingen.
4. Jaarverslag Secretaris 2005. (In Aquaspiegel)
Helaas is de vijverkeuring dit jaar weer niet doorgegaan omdat er te weinig
aanmeldingen waren. Aangezien dit al meer malen is voorgekomen wordt dit
probleem meegenomen naar de a.s. Districtsvergadering.
H. Kiers is bij de districtskeuring voor Vijvers 5de geworden van de 5
deelnemers. Op de districtskeuring voor Aquaria zijn we 5de geworden van
de 7; de twee beste resultaten van de vereniging bij elkaar opgeteld.
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5. Jaarverslag Bibliothecaris 2005. (In Aquaspiegel)
September 2005 moet oktober 2005 worden.
6. Jaarverslag Penningmeester 2005. (In Aquaspiegel)
Nieuw dit jaar is de afdracht naar het District , post 201a.
De onkosten Bibliothecaris zijn eigenlijk boeken. Volgend jaar wordt dit
anders weergegeven. Jur geeft aan dat de 3 leden die nog steeds niet
betaald hebben geroyeerd moeten worden.
7. Bespreking financieel overzicht 2005 en begroting 2006.
(Als bijlage bijgevoegd in Aquaspiegel)
Leendert vraagt zich af of een aanschaf van een computer nu werkelijk nodig
is i.v.m. de hoge kosten. Het budget van de vereniging daalt snel.
De verspreiders van de Aquaspiegel worden bedankt voor het rondbrengen.
Dit bespaart de vereniging weer veel geld.
Verder wordt er gevraagd of de e-mail van de Aquaspiegel kleiner kan
worden gemaakt. Arnoud merkt op dan dit vrijwel niet meer mogelijk is.
Door de Aquaspiegel per e-mail te versturen scheelt dit de vereniging veel
geld. Agnes vraagt waarom er geen kosten voor acceptgirokaarten zijn.
antw. -> Er is nog voor 10 jaar genoeg.
8. Verslag Kascontrolecommissie 2005.
Geen op of aanmerkingen.
9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 2006.
Cees Nagtegaal is aftredend kascontrolecommissielid en Douwe Ykema is
volgend jaar verhinderd. Agnes Zaal en Erik Prins worden aangesteld als
nieuwe kascontrolecommissieleden.
Pauze.
10. Bestuurverkiezing.
Helaas zijn er tot op heden geen aanmeldingen voor de functies Voorzitter
en 2de Voorzitter.
Aftredend zijn:
Waarnemend Voorzitter:
Arnoud Hinfelaar
- niet herkiesbaar
Commissaris:
Willem Zaal
- niet herkiesbaar
Henk Swiers treedt af en 2de Secretaris Leendert Rijfers wordt verkozen
voor deze functie.
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Henk Swiers wordt verkozen voor de functie van Commissaris.
Jaap Liefting wordt verkozen voor de functie van 2de Secretaris.
De bestuursfuncties van Voorzitter en 2de Voorzitter blijven vacant.
11. Planning verenigingsavonden 2006.
 Kweken van levend voer
 Regenboogvissen
 Vijverlezing door Leo Brand
 Inlandse vissen OVB Nieuwegein
 Insecten door Leen van Doorn – Danio Rerio
12. Viering 70-Jarig jubileum.
Tot op heden heeft nog niemand zich aangemeld als voorzitter van de
jubileumcommissie. De tentoonstelling die wij als bestuur voor ogen hadden
gaat dus ook niet door. Voorlopig wordt dit doorgeschoven naar het 75-jarig
jubileum.
Als alternatieven voor de viering van het 70 jarig bestaan worden genoemd:
een dagje naar een grote Zoo in Düsseldorf of Stuttgart
Een goed alternatief is Aqua Tropica te Antwerpen.
Verder wordt er geopperd om samen uit eten te gaan.
13.Keuze bondskeurmeester huiskeuring 2006
De keurmeester voor Huiskeuring 2006 wordt Ab Ras.
14.Rondvraag
Arnoud vraagt zich af of de aanwezige leden zich er mee kunnen vinden dat
de Guldens in de “De statuten en huishoudelijk reglement van De Natuur In
Huis ” worden omgezet in Euro’s.
Er blijkt niemand tegen en aldus wordt besloten.
Arnoud deelt mede dat Koen van Vliet in het nieuwe jaar de Aquaspiegel
gaat verzorgen.
15. Sluiting.
De Voorzitter sluit de vergadering.
Notulist: Leendert Rijfers
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Jaarverslag penningmeester
Dit jaar is de presentatie van de jaar stukken iets aangepast. In de
jaarstukken is nu ook een balans toegevoegd, zodat beter kan worden
gezien wat het clubvermogen is en wat het verschil met het clubvermogen
van vorig jaar is. Daarom zijn ook posten opgenomen met nog te ontvangen
(debiteuren) en nog te betalen (crediteuren). Deze kosten en opbrengsten
zitten ook verwerkt en het financiële overzicht.
Helaas hebben we dit jaar nogal wat openstaande posten bij het sluiten van
de boeken. Na herhaaldelijke aanmaningen en telefoontjes en toezeggingen
dat deze bedragen worden overgemaakt. Het komende jaar zal ik wat sneller
gaan aanmanen en bellen, u vraag ik dan ook mee te werken om na een
aanmaning ook werkelijk te betalen.
Daarnaast zijn de posten vooruit betaald en vooruit ontvangen toegevoegd
om op de balansdatum we afdrachten en ontvangsten hebben tot en met 31
december.
De boeken zijn dit jaar gesloten met een clubvermogen van € 2846 in
vergelijking met vorig jaar € 2855 is dit een geringe achteruitgang van € 9.
Eerst leken we op een veel groter tekort uit te komen, maar de Bingo-avond
is dit jaar erg goed verlopen. Hierdoor is de schade beperkt. De begroting
van volgend jaar geeft een tekort door het dalende ledenaantal, maar
daarover meer op de Algemene ledenvergadering.
Ledenstand
A-leden
Jeugdleden
huisg. Leden
Totaal leden NBAT
Donateurs/B-leden
Totaal leden “De Natuur in
huis”

1-12006 bij af
77 2 17
1
1
3
1
81
4
85

1-12007
62
0
2
64
4
68

Dit jaar hebben we 1 nieuw A-lid maar helaas zijn er 17 opzeggingen en 1 Jlid is nu A-lid geworden. Door 1 opzegging zijn de Huisgenootleden van 3
naar 2 gezakt. Het aantal B-leden is gelijk gebleven op 2.
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Ook dit jaar gaat onze dank uit naar de bezorgers van de Aqua Spiegel,
mede met hun hulp kunnen we de portkosten laag houden. Daarnaast
versturen we een steeds groter deel van de Aqua Spiegel per e-mail. Dit
hopen we de komende jaren verder uit te breiden, maar er zal altijd een
papieren versie blijven voor werving en voor leden die dit wensen. Zijn er
nog leden die over willen stappen naar een digitale versie, graag, want we
besparen daar toch kosten mee.
Ook gaat onze dank uit naar de verzorgers van het aquarium in Westerhove
want daarmee betalen we wel de huur van onze zaal.
Verder is de post propaganda en jubilea is wat hoger geworden, doordat we
wat meer publiciteit proberen te maken en de koffie en gebak voor ons 70
jarige jubileum dat we op de Bingo avond hebben uitgedeeld.
Pieter van Tol, penningmeester.

Verslag kascontrole
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Jaarverslag van ’t winkeltje
Het winkeltje over 2006:
K2HPO4:
1 euro
KNO3:
8 euro
Fe:
5,40 euro
De bruto opbrengsten van de verkoop Fe lag hoger maar er moesten flesjes
worden aangeschaft (€ 19,12).
Winkelspecialist,
Ruud de Nooy.

Jaarverslag secretaris 2006
Er waren dit jaar geen onderscheidingen uit te reiken, of jubilarissen te
huldigen.
Dit jaar hadden wij ook weer diverse leuke en gezellige activiteiten zoals een
uitstapje naar de Zoo en Aquatopia in Antwerpen, en natuurlijk een
bingoavond.
Verder waren er dit jaar weer keuringen waar wij aan deelnamen.
Behalve aan de huiskeuring, waarvoor 4 deelnemers zich hadden
opgegeven, hebben ook 4 deelnemers met 5 bakken meegedaan aan de
districtskeuring. Uitslag van de districtskeuring:
14
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Arnoud Hinfelaar heeft met zijn C2 terrarium met schorpioenen meegedaan
met de landelijke huiskeuring, en daar een verdienstelijk 7e plaats gehaald.
Voor de vijverkeuring verwachten we ook dit jaar weer te weinig
belangstelling.
Het voorstel van het bestuur is Dhr A.J. van Holstein te vragen de
huiskeuring 2007 bij onze vereniging te verrichten.
Ook dit jaar ging het bestuur naar de districtsvergaderingen zodat onze
vereniging ook daar vertegenwoordigd was. Dit jaar waren er belangrijke
voorstellen tot wijziging van de betrekkingen tussen de NBAT en de
verenigingen. De basis voor de implementatie van deze wijzigingen is
inmiddels gelegd door het aannemen van veel van deze voorstellen door de
ledenraad van zaterdag 25 maart 2006.
Natuurlijk waren er dit jaar ook weer een aantal lezingen en contactavonden.
Zoals u op de volgende pagina kunt zien was er voor elk wat wils.
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Club-contact- Datum onderwerp
avonden in
2006
Nieuwjaarsinstuif 4/1
Club-avond
18/1
Paludaria houwen en bouwen, J.B. van der
Hoeven
Contact-avond
1/2
Erik Prins: Nieuwe en oude bekende planten
in de hobby.
Club-avond
15/2
3 x super gemakkelijke aquarium planten
A. Bouman
Contact-avond
1/3
Piet van Wijngaarden: Cryptocorynen.
Club-avond
15/3
Van Flopper tot Topper
A. Ras
Contact-avond
5/4
Ruilbeurs
Club-avond
19/4
Een nieuw begin! Willem Louis Postma
Contact-avond
3/5
Praatavond.
Club-avond
17/5
Ron Ates: De dierenwereld van de Noordzee
Contact-avond
7/6
Agaat en Cor Mesman: Vlindercursus
Club-avond
21/6
Wordt een contact-avond vanwege argetinie
- nederland
Contact-avond
6/9
Vakantie foto’s
Club-avond
20/9
Hans Leijnse: Foto presentatie
Club uitje
30/9
Aquatopia en Zoo Antwerpen
Contact-avond
4/10
Praatavond over de huiskeuring
Club-avond
18/10
Bingo
Contact-avond
1/11
“Terrarium bouwen en houden, van
beginneling tot kampioen” door Alex de
Lange
Club-avond
15/11
Willem van Wezel: Van hout tot huiskeuring.
Huiskeuring
4/11
Huiskeuring door A.Ras
Contact-avond
6/12
Algemene Ledenvergadering
Club-avond
20/12
A.Ras,Uitslag huiskeuring
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De voorlopige agenda voor 2007 ziet er als volgt uit:
Club- en
contact
avonden in
2007
Contact-avond
Club-avond
Contact-avond
Club-avond

Datum onderwerp

Contact-avond
Uitslag
Districtskeuring
Club-avond
Contact-avond
Club-avond
Contact-avond
Club-avond
Contact-avond
Club-avond
Contact-avond
Club-avond
Contact-avond
Club-avond
Contact-avond
Club-avond
Contact-avond
Club-avond
Contact-avond
Club-avond
Contact-avond
Club-avond
Huiskeuring

7-3
17-3

3-1
17-1
7-2
21-2

21-3
4-4
18-4
2-5
16-5
6-6
20-6
4-7
18-7
1-8
15-8
5-9
19-9
3-10
17-10
7-11
21-11
5-12
19-12

Nieuwjaarsinstuif
Erik Prins: Planten voeden en water chemie
Hans Meulblok: Natuurlijk een AquaTerrarium

Ernst van Genne: Labyrinthen en Meervallen

Roelof Eringa: Een houten aquarium bouwen
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie

BINGO
Sinterklaas
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We hebben een lastig jaar achter de rug. Door omstandigheden moest aan
het begin van het jaar de secretaris zijn werkzaamheden opgeven, waardoor
de tweede secretaris die taken moest overnemen. Gelukkig hebben we in de
loop van het jaar Henk Kaper bereid gevonden het bestuur te versterken.
Echter, met het ontbreken van een ervaren secretaris, een voorzitter, en een
vice-voorzitter, kan men gerust spreken van een grotendeels onthoofd
bestuur. Dit heeft ontegenzeggelijk consequenties gehad voor de dynamiek
waarmee de vereniging bestuurd wordt. Gebrek aan kandidaten voor de
genoemde vacatures geeft weinig hoop dat hierin op korte termijn
verandering komt.
De dagelijkse gang van zaken zoals het inhuren van sprekers voor de
clubavonden is naar beste kunnen afgehandeld. Andere zaken zoals
promotie en andere activiteiten zijn ook dit jaar weer teveel blijven liggen.
Mogelijk als gevolg hiervan is er een toenemende matheid te bespeuren, die
zich uit in matig bezochte club- en contact avonden, en dit jaar zelfs een
teleurstellend kleine deelname aan de huiskeuring. Aangezien vooral dit
laatste direct raakt aan de hobby, is dit een tendens die zorgen baart.
De leden die dit jaar hebben opgezegd, deden dat vaal omdat ze zijn gestopt
met de aquariumhobby. We zijn niet in staat gebleken, voldoende
nieuwkomers, en herintreders in de hobby, aan ons te binden om het
ledenverlies te compenseren.
Ten aanzien van de belangstelling voor de lezingen, is er een enquête
samengesteld waarin gevraagd wordt hoe dit beter kan. Tenslotte zijn de
lezingen een behoorlijke uitgavenpost, en het is wel de bedoeling dat zoveel
mogelijk mensen daar plezier aan beleven.
De secretaris,
Jaap Liefting
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Jaarverslag bibliothecaris
Als leden tijdens verenigingsavonden willen weten wat de bibliotheek van
onze vereniging zoal te bieden heeft of op zoek zijn naar een specifiek
onderwerp, laat dat de bibliothecaris dan weten. Hij is gaarne bereid u de
voorraad boeken te laten zien en te helpen bij het zoeken naar specifieke
onderwerpen.
Oude, versleten en niet interessant geachte boeken zijn elders opgeslagen.
Ze zijn echter nog wel opgenomen in de boekenlijst (deze lijst is in de “Aqua
Spiegel” van mei 2004 reeds gepubliceerd).
De “Bede: Atlas zoetwateraquarium” is inmiddels ook in de verhuur. Omdat
dit een kostbaar boek is, wordt een borgsom van € 20,-- gevraagd, bij
uitleen te voldoen.
Hieronder de lijst van boeken die tot en met oktober 2006 zijn uitgeleend.
VERHUURLIJST BIBLIOTHEEK "DE NATUUR IN HUIS".
2006
Aantal keren
Boeknr.
Titel
Schrijver
uitgeleend
054 Het Tropisch Zeeaquarium
Dakin
1
125 Killi vissen
Wildekamp 1
148 Bede: Atlas zoetwateraquarium Diversen 1
172 Levend voer in zomer en winter Tomey
1
Verhuurprijzen 2006:
Boeken
€ 0.25 /mnd
Videobanden
€ 2,-- /mnd
Dvd’s
€ 2,-- /mnd
De bibliothecaris zal de ontvangen gelden voor het uitlenen van boeken,
videobanden en Dvd’s afdragen aan de penningmeester. Tot en met oktober
2006 was dit een bedrag van
€ 1,75.
De bibliothecaris,
Ruud de Nooy.
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Nieuwsflits
Dode walvis bij Goeree-Overflakkee geborgen
Uitgegeven: 14 november 2006
Reddingswerkers zijn er dinsdagochtend in geslaagd de dode walvis te
bergen die zondag aanspoelde bij de Maasvlakte. De zeven meter lange
vinvis ligt nu op het strand bij natuurpark De Kwade Hoek aan de kop van
Goeree-Overflakkee. Het dier wordt dinsdag ontleed door medewerkers van
natuurmuseum Naturalis. Het skelet gaat voor onderzoek naar het museum
in Leiden.
Het gaat volgens Naturalis zeer waarschijnlijk om een jonge gewone vinvis.
Medewerkers van het museum moeten dit ter plaatse met zekerheid
vaststellen, zegt woordvoerder Susanne van Straaten van Naturalis. Het
gebeurt niet vaak dat gewone vinvissen aanspoelen. Sinds de registratie in
1531 zijn 26 van dit soort dieren aangespoeld.
De vinvis wordt op het strand ontleed. Dat neemt de hele dag in beslag, zegt
Van Straaten. De botten die nog intact zijn gaan naar Naturalis voor
onderzoek. Hieruit moet blijken waarom het dier is overleden en
aangespoeld.
Nadat de zevenduizend kilo zware walvis zondagmiddag aanspoelde op een
zandbank voor de Maasvlakte bleek het vrij lastig het dier te bergen. De
vinvis werd een aantal keer weer door de golven opgepakt, en
maandagavond mislukte nog een bergingsoperatie.
Bron: www.trouw.nl
Van: Ruud de Nooy
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De Technische Adviescommissie van
“De Natuur in Huis“
Hebt u problemen in uw liefhebberij of
hebt u vragen waarop u geen antwoord kunt vinden?
Raadpleeg dan de

Technische Advies Commissie
DESKUNDIGE LEDEN ZULLEN U GAARNE VAN DIENST ZIJN MET HUN
ADVIES OP AL UW PROBLEMEN EN VRAGEN!
NEEM VOOR ADVIES CONTACT OP MET

:

Wim Zaal, Boterbloemweg 86, 2403 TT Alphen a/d Rijn Tel.: 0172-433015
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Hoensbroekstraat 8
1324 MN Almere-Stad
Tel.: 06-28157414
E-mail: info@discusvis.nl
KvK: 39085171

Voor vissen en visie
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.
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Ledenwijzigingen
De heren M. van Noort en E.J. Bon hebben hun lidmaatschap per 31
december 2006 opgezegd. Deze opzeggingen zijn verwerkt in het jaarverslag
van de penningmeester.
Weet u iemand die ook planten en dieren in een bakkie houdt, neem hem
eens mee op een interessante avond, hij of zij zijn van harte welkom op een
van onze clubavonden.
Pieter van Tol

Zomaar…
Heeft u een leuk verhaal, een spannende gebeurtenis meegemaakt of iets
interessants gelezen, stuur dan deze copy voor de 15de van de maand naar
de redactie onder het volgende adres:
Koen van Vliet
Denemarkensingel 60
2408 CA Alphen aan den Rijn
Of makkelijker voor de redactie:
k.v.vliet@hccnet.nl

24

Aqua Spiegel

december 2006

Voor al uw vragen op aquarium gebied.
Van en voor aquarianen.

Het drijvende aquarium forum.
http://www.venividivissie.org

Techniek: bakken, verlichting, pompen,
filters,
CO2 bemesting en kastbouw.
Flora: planten, verzorging, vermeerderen,
bemesting en algenbestrijding.
Fauna: vissen, kweken, verzorging, krabben,
kreeften, slakken en andere dieren.
Email: opzichter@venividivissie.org
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Wat was . . . Improvisatieavond
15 november 2006
Voor Willem van Wezel, de man die deze avond de lezing ‘Van hout tot
huiskeuring in 100 dagen’ zou houden kwam de griepprik duidelijk te laat dit
jaar. Hij was geveld door de griep en kon daardoor helaas geen lezing
geven. Hopelijk zal Willem weer snel zijn hersteld.
We houden deze lezing nog tegoed en van de secretaris heb ik begrepen dat
er in het voorjaar van 2007 een nieuwe poging wordt ondernomen.
Een snelle improvisatie was noodzakelijk om deze avond toch nog succesvol
te laten zijn. Wederom was Erik bereid zijn laptop en beamer aan ons uit te
lenen zodat we een, speciaal voor dit doel aangeschafte dvd, konden laten
zien.
Op deze dvd stond een 40 minuten
durende lezing over Malawi-Cichliden. De
lezing was zeker de moeite waard want
het was erg stil en iedereen zat zeer
aandachtig te kijken.
Malawi ligt in het zuidoosten van Afrika,
ingeklemd tussen Mozambique en
Zambia. Het Malawimeer is vooral bekend bij aquarianen omdat er veel
cichliden leven. De Malawi-Cichliden zijn voor de inwoners van Malawi een
belangrijke bron van inkomsten. Niet alleen siervis maar ook veel
consumptievis wordt er gevangen. Te zien was hoe de siervissen gevangen
en verzendklaar worden gemaakt voor export. Dit alles gebeurd op uiterst
precieze wijze met bestellijsten etc., zodat er zo min mogelijk sprake is van
overbevissing.
Helaas is ook in het Malawimeer duidelijk sprake van klimaatsverandering. In
de afgelopen decennia is het waterpeil er flink gezakt. Op de rotsen kun je
de daling van het waterpeil duidelijk waarnemen (er is hier sprake van een
daling van meters i.p.v. cm.).
Grappig was ook om te zien hoe de kleinere consumptievis keurig in het
gelid te drogen wordt gelegd. Bij de grotere soorten worden eerst de
ingewanden verwijderd voordat ze te drogen worden gelegd.
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Ook andere diersoorten werden terloops gefilmd, zoals blauwstaart
hagedissen en een diertje zo groot als een rat, wat familie schijnt te zijn van
de Afrikaanse olifant (de naam ervan ben ik vergeten).
Na afloop van de dvd werd er nog een drankje genuttigd en wat nagetafeld
over allerlei aquariumzaken. Algen zullen daarin zeker weer een topic zijn
geweest, denk ik zo .
Mensen die met een cichlidenbak willen starten hebben deze avond zeker
goede ideeën op kunnen doen met betrekking tot de inrichting.
Ruud de Nooy.

Vraag en aanbod
U kunt in de Aqua Spiegel ook uw overbodige aquariumartikelen aanbieden
of uw kreet om een bepaald plantje of visje hier plaatsen. Je weet nooit wat
er van komt…
De volgende items zijn bij de redactie ontvangen:
-Geen-
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Winkelcentrum

Aarhof
Atlas
Herenhof

tel: 0172-492171
tel: 0172-490959
tel: 0172-439084
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Aan de heer/mevrouw:

UW HUISDIEREN SPECIAALZAAK

Wij staan voor goed advies en zijn het best gesorteerd in o.a. aquarium artikelen.
Wij verkopen, tegen de scherpste prijzen, alle modellen van JUWEL
met en zonder meubel, tevens zijn we ruim gesorteerd in andere merken.
Bij ons kunt u ook terecht voor alle SERA producten.
* SERA bij ons blijvend in prijs verlaagd *
Voor gezonde en actieve vissen.

Wij bouwen ook een aquarium op maat met mooi bijpassend meubel.

Onze locatie aan het Thorbeckeplein is zeer goed bereikbaar, wij hebben een bezorg
service voor de regio. In Alphen a/d Rijn bovendien gratis bij besteding boven de 20,- euro

Kom eens een kijkje nemen in onze virtuele winkel
www.buitencentrum.nl

UW AQUARIUM SPECIAALZAAK

Huisdierenspeciaalzaak “BUITENCENTRUM”

Hooftstraat 31, 2406 GD Alphen aan den Rijn. Tel.: 0172-491260
Fax: 0172-498383. E-mail: buitencentrum@discus.nl
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