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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:

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

2e Secretaris:

Vacature.

Bibliothecaris :

Hans Kiers, Voorweg 56, 2391 AE, Hazerswoude-dorp
hans-en-ingrid@zonnet.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
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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
Willem van Wezel: Van hout naar huiskeuring
Onbekend
Roelof Eringa: Een houten aquarium bouwen
Onbekend
Onbekend

Vakantie
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Contributie.
Op 6 december 2006 is de Algemene ledenvergadering gehouden. In deze
vergadering is de begroting goedgekeurd. Dit houdt ook in dat de contributie
voor 2007 gelijk blijft met die van 2006, te weten:
45,00 per
23,00 per
14,00 per
19,00 per
Spiegel

jaar
jaar
jaar
jaar

voor
voor
voor
voor

leden vanaf 18 jaar. (A-leden)
leden onder de 18 jaar (Jeugdleden)
Huisgenootleden
B-leden en donateurs met ontvangst van de Aqua

We verzoeken u dringend om uw contributie voor 2007 te betalen voor 1
februari 2007, maar uiterlijk voor 1 maart 2007. Dit kan per giro, per bank of
contant bijvoorbeeld op een van de clubavonden.
Uw vivariumvereniging betaald bij vooruitbetaling, voor u als lid van de NBAT
per kwartaal een afdracht van uw contributie aan de bond t.w.
Voor A-leden 6,25 per kwartaal,
Voor Jeugdleden 3,75 per kwartaal,
Voor Huisgenootleden 1,25 per kwartaal.
Om u het betalen gemakkelijk te maken, treft u in deze Aqua Spiegel een
kaart aan die op uw naam gesteld is met alle noodzakelijke gegevens. Het
soort acceptgiro wat we als club gebruikten, is per 1 januari 2007 afgeschaft.
Daarom wordt u verzocht zelf het bedrag over te maken of contant aan mij
te betalen. Als u over tele- of internet bankieren beschikt is het nog beter
om hiervan gebruik te maken. De banken zullen in de toekomst steeds meer
vergoedingen in rekening brengen als we niet van tele- of internet bankieren
gebruik maken.
Eventueel gedeeltelijk betaalde contributie voor het clubjaar 2007 heb ik
verrekend in het te betalen bedrag, zodat de abonnementen van de nieuwe
leden ook tot 31-12-2007 lopen.
Indien u om één of andere reden liever gespreid betaalt bijv. per halfjaar,
neem dan even contact met mij op. Tot ziens op één van de clubavonden.
Pieter van Tol, penningmeester.
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Uitnodiging Nieuwjaarsinstuif 3 januari 2007
Locatie: Activiteitencentrum “Westerhove”
Anna van Burenlaan 147
Aanvang: 20:00 uur
Op 3 Januari 2007 houden we onze jaarlijkse Nieuwjaarsinstuif! Het bestuur
wenst U allen een voorspoedig en goed jaar 2007 toe.
Onder het genot van een consumptie kunnen we elkaar op een informele en
gezellige wijze ontmoeten. Dus kom in grote getale !!!!

Aankondiging, 17 januari
17 januari: Erik Prins, Planten voeden en water chemie
Voor alle plantenfanaten in de club (en dat zijn toch niet weinig) zal deze
club/spreekavond de eer gaan naar onze eigen Erik Prins. Hij komt het een
en ander vertellen over hoe de waterchemie en de planten elkaar
beïnvloeden en hoe je d.m.v. waterchemie je planten het beste kan laten
groeien.
Erik heeft hier zeer veel ervaring en kennis de afgelopen jaren over
opgedaan. Zelfs is hij in opleiding voor keurmeester, dus dan zal het allemaal
bereninteressant worden.
Dus komt allen de woensdagavond en dan zien we u dan?
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Ledenwijzigingen.
Mevrouw Blaauw heeft haar lidmaatschap per 31 december 2006 opgezegd.
Maar we hebben per 1 januari ook 2 nieuwe leden, de heren van Spaandonk
en Guldemond. Wij heten hen van harte welkom en hopen dat ze zich snel
thuis voelen op onze club.
Heeft u ook vrienden of kennissen die planten en dieren in een kijkbak
houden, neem hen mee naar een van de komende interessante
clubavonden!
Tot ziens op de 1e en/of 3e woensdagavond van de maand!
Pieter van Tol

Uitslag huiskeuring 2006
Hier alvast de uitslag van de huiskeuring, het totale verslag zal in de
komende editie verschijnen.
Nr
1
2
3
4

Deelnemer
Erik Prins
Arnoud Hinfelaar
Teun van Tol
Hans Kiers

Cat
C1
C2
A1
A1

En de promotiedeelnemer:
Casper Prins
C1

Totaal
388.5
385.5
384,5
384

Biologisch
62.5
61.5
61
62

373

59

Bondsdiploma?
ja
ja
ja
ja
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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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Enquête "De Natuur in Huis" 2006
Bij dezen de uitslag van de enquête zoals deze in de herfst gehouden is.
Deze lijst is tijdens de ledenvergadering van december 2006 besproken.
Inbreng en opmerkingen worden uiteraard bij het bestuur erg gewaardeerd
hoe we het beste uit onze club kunnen halen met z’n allen.
Met dank aan Ruud de Nooy voor z’n energie die hij hierin gestoken heeft en
het onderstaande resultaat heeft gedocumenteerd.
Koen van Vliet
Respons t/m 15-11-2006: 15
Uitgaande van ongeveer 60 leden is dit 25%
1. Ik wil graag naar de verenigingsavonden komen, maar:
A de avond is niet geschikt:
47% van de respondenten vindt avond ongeschikt
Conclusie: andere avond zoeken
B de locatie is niet geschikt:
40% van de respondenten vindt de plaats ongeschikt
Conclusie: verstandig uit te kijken naar andere locatie
Eerst andere avond proberen
D ik mis de vóóraankondigingen:

13% van de respondenten mist de vóóraankondigingen

E onderwerp is niet geschikt:
0% vindt de onderwerpen ongeschikt
2. Lezingen interesseren me niet; liever andere activiteiten zoals:
Alternatieve Activiteiten:
1. Verhalen van de gewone liefhebber , wat zij doen waar zij mee bezig zijn enz.
2. Met elkaar de aquaria in Arts, Scheveningen, Arnhem bezoeken.
3. Naar de vlindertuin in Leidschendam. Een tocht met IVN op de Noordense plassen.
Een uitstapje naar de vijvertuinen van Ada Hofman
4. Gezamenlijk tentoonstellingen bezoeken in Nederland en België.
5. Op bezoek gaan bij andere verenigingen in de buurt.
6. Bij vis/plantkwekers proberen op bezoek te gaan.
7. Met elkaar zelf een aquarium / lichtkap bouwen, opzetten van een biologisch filter.
8. Gezamenlijk voerscheppen in natuurlijke omgeving, waar moet je op letten.
9. Lezingen over het opzetten van een vijver/zeeaquarium etc.
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10. Lezingen en/of onderwerpen die ervoor geschikt zijn, uitwisselen of gezamenlijk doen.
11. Misschien is het leuk een keer een vis en/of plantkweker uit te nodigen op een
contactavond (zoals b.v. Maebe).
12. Bakkenschouwen (voor de bak bij leden), is ook leuk.
Aanbevelingen:
1) Met de nieuwe locatie is een stuk gezelligheid verdwenen; ook het napraten is door
tijdgebrek verdwenen.
2) Soms, door tijdgebrek, kunnen sprekers vaak niet hun hele verhaal doen.
3) Onderwerp is ondergeschikt aan sfeer en gezelligheid. Wanneer het gezellig is op de
club komen er meer leden.
4) In combi met een ander vereniging (b.v. IVN) een geschikte ruimte betrekken om zo
de kosten te kunnen delen.
5) Let op nieuwkomers: netjes voorstellen is heel belangrijk.
6) De vragen van nieuwelingen serieus behandelen. Ook al zijn het beginnervragen.
7) De club(leden) moeten zich meer in elkaars problemen interesseren en samen naar
oplossingen zoeken.
8) De vaste kern bezoekers is teveel een groepje op zichzelf. Dit stoot af (zeker bij
nieuwe leden en beginnelingen).
9) Als een gastspreker zijn presentatie heeft afgerond is een kort dankwoord op zijn
plaats.
10) Snel komen tot een goed slagvaardig compleet bestuur!!
11) Meer rekening houden met verschillend niveau v.w.b. aquariumkennis van de leden.
Onderwerpen breed behandelen.
12) Onderwerpen zoveel mogelijk op de praktijk richten, zodat niet na 1 uur al op de klok
wordt gekeken.
13) Meerdere gevarieerde onderwerpen kort en bondig op één avond behandelen. Als iets
echt interessant wordt gevonden verdiept het zich tijdens de avond vanzelf.
14) Er moeten méér actieve leden komen.
15) Moderne communicatiemiddelen gebruiken bij werving/verenigingsavonden.
16) In forums op het internet deelnemen, bijvoorbeeld vvv.
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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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Notulen jaarvergadering 6 December 2006
Aanwezig:
Pieter van Tol (penningmeester)
Henk Kaper (2e secretaris)
Ruud de Nooy (bibliothecaris)
Jaap Liefting (secretaris a.i)
12 verenigingsleden
Afwezig met kennisgeving:
Henk Swiers (commissaris)
1: Opening
Pieter van Tol heet de aanwezigen welkom en opent om 20:15 de
vergadering.
2: Ingekomen stukken en mededelingen
Jaap Liefting bespreekt:
- De ingekomen stukken van de NBAT die betrekking hebben op de
wijzigingen in de organisatie van de NBAT, welke wijzigingen zijn
bekrachtig door de ledenraad in April 2006
- De voorgestelde wijzigingen in de berekeningswijze van de afdracht
aan de NBAT, welke bekrachtigd moeten gaan worden op de ledenraad
in April 2007.
- De vraag van de NBAT om kandidaten voor regiovertegenwoordiger.
- De vraag van de NBAT naar namen van mensen die vissen kweken tbv
de door de NBAT op te zetten database ‘viskwekers’.
3: Notulen jaarvergadering 2005
Geen opmerkingen. Dus de notulen zijn goedgekeurd.
4: Jaarverslag secretaris 2006
Het jaarverslag is opgesteld door secretaris a.i. Jaap Liefting, er zijn geen
opmerkingen over.
5: Jaarverslag bibliothecaris 2006
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag bibliothecaris.
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Naar aanleiding van het verslag: Er staan nog spullen van de vereniging
opgeslagen bij de zwager van Jur Bleijenberg, en bij Arnoud Hinfelaar. Jan
Janssen geeft aan dat hij voldoende opslagruimte heeft om eea te stallen.
Hans Kiers vindt dat hij als aankomend bibliothecaris wel de zorg voor de
boeken op zich kan nemen. Er wordt besloten dat Ruud de Nooy en Willem
Zaal de spullen gaan bekijken, en daarna een afspraak maken met Jan
Janssen om bij hem de spullen die bewaard moeten blijven, op te slaan.
Naar aanleiding van het jaarverslag van ‘het winkeltje’ vraagt Jur Bleijenberg
of de volgende keer inkomsten en uitgaven gesplitst kunnen worden. Ruud
de Nooy zegt dit toe.
6: Jaarverslag penningmeester 2006
Leendert Rijfers merkt op dat de openstaande posten wel als inkomsten zijn
aangemerkt maar dat het niet zeker is dat dit geld ooit zal binnenkomen.
Pieter van Tol geeft aan dat de kans dat het geld alsnog wordt overgemaakt
voldoende groot is .
Jur Bleijenberg stelt voor de late betalers eerder af te melden bij de NBAT
om zodoende geen extra verlies te lijden ivm de afdracht.
Agnes Zaal biedt aan late betalers aan te sporen zich aan hun verplichtingen
te houden.
Jan Janssen biedt aan om eens te bekijken of hij de aquaspiegel voor een
gunstiger tarief kan drukken.
Er zijn verder geen opmerkingen over het jaarverslag penningmeester.
7: Bespreking financieel overzicht 2006 en begroting 2007
Er is voor 2007 een tekort van €140 begroot. Besloten wordt, om dit in te
teren op het eigen vermogen, en voor het jaar 2007 geen
contributieverhoging door te voeren. In 2008 krijgen we te maken met de
gewijzigde afdracht aan de NBAT, met naar het zich laat aanzien een flinke
verhoging van die afdracht. Het verhogen van de contributie wordt uitgesteld
tot 2008 omdat het dan waarschijnlijk onontkoombaar zal zijn.
Agnes Zaal merkt op dat de kosten voor de districtskeuring normaliter voor
50% door de deelnemer zelf worden gedragen. Pieter van Tol zegt daar in
de begroting al van uit te zijn gegaan. Hij laat ook nog eens weten dat
kandidaten voor de vijverkeuring meteen door kunnen naar het district als ze
dat willen.
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Door het gebrek aan mankracht om een goede PR te kunnen doen, wordt
besloten de organisatie van de uitslagavond van de districtskeuring dit jaar
aan één van de zusterverenigingen over te laten.
8: Verslag kascontrolecommissie 2006
De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en de
penningmeester wordt gedechargeerd voor zijn goede beleid.
9: Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 2007
Agnes Zaal verlaat de kascontrole commissie. Haar plaats wordt ingenomen
door Ruud de Nooy. De kascontrole commissie voor 2007 zal derhalve
bestaan uit Ruud de Nooy en Erik Prins.
10: Bestuursverkiezing
Ruud de Nooy treedt af als bibliothecaris. Het bestuur aanvaardt met
genoegen het aanbod van Hans Kiers om de bibliotheek te gaan beheren.
Henk Kaper stelt zich kandidaat voor de functie van vice-voorzitter. Ook met
deze kandidaat toont het bestuur zich zeer ingenomen. De vergadering
benoemt Jaap Liefting tot secretaris. Het bestuur zal als volgt samengesteld
zijn:
Voorzitter
vacature
Secretaris
Jaap Liefting
Penningmeester
Pieter van Tol
2e Voorzitter
Henk Kaper
2e Secretaris
vacature
Commissaris
Henk Swiers
Bibliothecaris
Hans Kiers
Ruud de Nooy blijft ‘het winkeltje’ beheren.
De inzet van Koen van Vliet voor het realiseren van de Aqua Spiegel wordt
door de vergadering zeer op prijs gesteld.
11: Uitslag enquête
Ruud de Nooy presenteert de uitslag van de enquête. Deze uitslag is in de
Aqua Spiegel terug te vinden.

18

Aqua Spiegel

januari 2007

Naar aanleiding hiervan:
- Willem Zaal en Hans Kiers merken op dat de email versie van de Aqua
Spiegel niet makkelijk op verloren momenten even in te zien is. Zij
vinden dat de papieren versie veel beter onder handbereik is, en
daardoor eerder en vaker wordt gelezen. Pieter van Tol zal aan degene
die de AS digitaal ontvangen, vragen of er behoefte is aan een
papieren versie.
- Leendert Rijfers vraagt of de avonden 30 minuten eerder kunnen
beginnen. Op de Woensdag kan dat niet maar als een andere avond
wordt gekozen behoort dit misschien wel tot de mogelijkheden.
- Koen van Vliet en Hans Kiers stellen voor, om nieuwkomers in de
vereniging de gelegenheid te geven, zichzelf voor te stellen in de
AquaSpiegel.
12: Planning verenigingsavonden 2007
In aanvulling op het voorlopige programma staat 18 April Willem van Wezel
ingepland.
13: Keuze bondskeurmeester 2007
De keuze van de vergadering valt op Pim Wilhelm.
14: Rondvraag
Leendert Rijfers vindt dat de boeken te weinig worden uitgeleend en stelt
voor de huur af te schaffen en alleen een borg te vragen. Ruud de Nooy zegt
dat €0,25 per maand toch geen drempel kan zijn, maar dat een kleine
vergoeding per maand er wel voor kan zorgen dat mensen de boeken niet
onnodig lang bij zich houden.
Hans Kiers wil als nieuwe bibliothecaris de boeken van de vereniging wel
onderdak geven. Ruud de Nooy zal hem de boekenlijst doen toekomen.
Willem Zaal wil graag een recente ledenlijst, die hem door Pieter van Tol
wordt toegezegd.
15: Sluiting
Om 22:15 bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering.
Jaap Liefting
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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:
Gezocht: Halfsnavelbekjes of een adres waar goede te koop zijn.
Koen van Vliet, zie redactiegegevens voor contact
Aangeboden. Argusvis van 5 cm om u van al uw draadalg af te helpen.
Koen van Vliet, zie redactiegegevens voor contact

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
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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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