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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. (voorzitter@denatuurinhuis.nl) 

 

Secretaris:   Vacature. (secretaris@denatuurinhuis.nl) 

 

Penningmeester: Pieter van Tol, Morgen 22, 2408 RL, Alphen aan den Rijn 

  Tel.: 0172-426451, (penningmeester@denatuurinhuis.nl) 

 

2
e
 Voorzitter: Henk Kaper, J. Barneveldstraat 13, 3461 GA, Linschoten 

henk.kaper@wanadoo.nl 

 

2
e
 Secretaris:  Vacature. 

 

Bibliothecaris :  Hans Kiers, Voorweg 56, 2391 AE, Hazerswoude-dorp 

                 (bibliothecaris@denatuurinhuis.nl) 
 

Commissaris:  Vacature. 

 

 

 

CLUBAVOND:  Elke  1e en 3e  DINSDAG-avond  20.00 uur in activiteitencentrum  

   �Westerhove�, Anna van Burenlaan 147, Alphen a/d Rijn 
 

 

CONTRIBUTIE:  � 46,00 per jaar voor A-leden vanaf 18 jaar, 

 � 24,00 per jaar voor leden onder 18 jaar, 

 � 19,50 per jaar voor B-leden en 

 � 14,50 per jaar voor huisgenootleden, bij vooruitbetaling te voldoen 

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 (redactie@denatuurinhuis.nl ) 

    De Savornin Lohmanlaan 5, 3445 VD, Woerden 

Internet:    http://www.denatuurinhuis.nl  (webmaster@denatuurinhuis.nl) 

E-mail:    Zie adressen op de internetpagina of hierboven  
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Wat komen gaat . . .  

 

 

 

 

 

De online agenda staat op: http://bij.denatuurinhuis.nl 

 

15 januari   Nieuwjaars instuif 

5 februari  Voorbereiding aquariumcursus 

19 februari  Joop Brokke: Van zee naar bak   

4 maart Vissennamen 

18 maart  Aquariumcursus 1
e
 avond 

1 april  Aquariumcursus 2
e
 avond 

15 april   H. Koolwaaij: 'Gezelschapsaquaria in Nederland' 

6 mei   Aquariumcursus 3
e
 avond 

20 mei  Aquariumcursus 4
e
 avond 

3 juni 

17 juni 

 

Vakantie 

 

2 september  

16 september 

7 oktober   

21 oktober  Bingo 

4 november   

18 november  

2 december Jaarvergadering 

16 december  
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Aankondiging, dinsdag 1 april 

 

1 april:  Het tweede deel van de aquariumcursus 

 

Het is geen grap, het tweede deel van de aquariumcursus zal de inhoud van 

deze eerste dinsdagavond zijn. Het gaat dit deel om toch wel een na 

moeilijkste onderwerp, de planten. (Algen beschouwen we maar als de 

moeilijkste, al komt dit ook aan bod!) 

 

Al met al een reden voor alle cursisten en leden om Willem Zaal aan het 

woord te laten. 

 

B-1 PLANTEN IN HET AQUARIUM 

B-1-1 Opzetten van een aquarium 

B-1-2 De functie van de planten 

B-1-3 De inrichting van een gezelschapsbak 

B-1-4 Voorbeelden 

B-1-5 Onderhoud, water verversen, toppen en teruglussen van planten 

B-1-6 Het vermeerderen van planten 

B-1-7 Het toevoegen van meststoffen 

B-1-8 Algen 

 

 

Aankondiging, dinsdag 15 april 

 

Dinsdag 15 april:  H. Koolwaaij: 'Gezelschapsaquaria in Nederland' 

 

 

Op deze avond neemt bondskeurmeester H. Koolwaaij ons mee langs 

Nederlands mooiste gezelschapsaquaria. Zijn deskundigheid op dit gebied 

staat garant voor een leerzame avond, die daarom ook perfect geschikt is 

voor de deelnemers aan onze aquarium cursus. 

 

Nederland staat bekend om zijn mooie gezelschapsaquaria. Toch is deze tak 

van de aqua-terra-hobby niet zo eenvoudig. Diverse facetten van het 

(inrichten en) houden van een gezelschapsaquarium worden in deze 

avondvullende lezing behandeld. 

 

Uitgelegd wordt, wat het gezelschapsaquarium is, én welke typen vivaria er 

nog meer zijn. Het opbouwen en inrichten van het aquarium wordt 

behandeld met aandacht voor bodemopbouw én toepassing van het 
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decoratiemateriaal. Aan de hand van principeplaatjes en dia�s uit de praktijk 

worden zaken als groepering van planten, omgaan met contrasten, sterke 

plaatsen voor solitairen e.d. behandeld. 

 

Ook wordt aandacht besteed aan de bevolking van het 

gezelschapsaquarium. Dus komen punten aan de orde als: welke vissen 

houden we bij elkaar, verdeling over de waterlagen en hoeveel vissen horen 

er in een aquarium. 

 

Bij verlichting boven een aquarium wordt ook stilgestaan. Via 

karakteristieken van verlichting, behoeften van plant, vis en mens, wordt 

uitgelegd hoe je kunt bepalen hoeveel lampen (van welke kleur) in de 

lichtkap kunnen worden gemonteerd. 

 

Gedurende de hele lezing worden beelden getoond van fraaie en minder 

fraaie gezelschapsaquaria uit Nederland, waarbij recente trends worden 

aangetipt. 

 

De lezing is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. En hoewel er 

nogal wat zaken worden behandeld geldt tijdens de lezing:  Vragen staat 

vrij! 

 

Zoals gewoonlijk op onze vaste plaats: 

 

Activiteitencentrum "Westerhove" 

Anna van Burenlaan 147 

2404 GB Alphen aan den Rijn 
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Uitslag districtskeuring 2008 

 

De uitslag van deze keuring, is dit jaar georganiseerd door a.v. De Rijswijkse 

en het District Zuid-Holland Noord, op 15-maart 2008. Dhr. Tomey heeft de 

beamer-presentatie op deze avond becommentarieerd en de uitslag bekend 

gemaakt. 

 

Vanuit onze vereniging hebben Teun en Hans de eer hoog gehouden door 

niet onverdienstelijk op nummers 3 en 4 te eindigen. De details van de 

uitslag vindt u op de volgende pagina (hopelijk te lezen?)  
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Uitslag keuring D Z H N van de N B A T 2008         
Keurmeester W.A. Tomey            
             
Naam Cat. Biol. Totaal Vereniging Bondsdipl Temp°C pH GH KH NO2 NO3 µS 
             
W. van Wezel A-1 64 400 Paluzee Goud 25 7,2 8 6 0 25 560 
B. Laurens A-1 62,5 395,5 Danio Rerio Goud 24,1 7 8 6 0 5 530 

J.H. Kiers A-1 62,5 389 
Natuur in 
Huis Zilver 25 7 8 6 0 15 524 

T. van Tol A-1 62 389 
Natuur in 
Huis Zilver 26 6,8 3 4 0 25 455 

H. Bretveld A-1 62 387,5 Paluzee Zilver 24 6,8 6 6 0 0 490 
A. Jansen A-1 61 383,5 Leeri Brons 25 7 8 4 0 5 475 
A. de Kremer A-1 61,5 382,5 Natuurvriend Brons 26 7,2 7 10 0 0 474 
A. Blokland A-1 61,5 382 Rijswijkse Brons 25 6,8 6 6 0 5 575 
J. Steenks A-1 61 381,5 Natuurvriend Brons 26/27 6,8 8 4 0 25 492 
F. van Wezel A-1 60,5 380,5 Paluzee Brons 23,8/24 6,8 8 6 0 5 413 
A.M. Baak A-1 60 378 Leeri Brons 24 6,8 8 5 0 5 480 
P.L.C. Bodaan A-1 61 372 Leeri Geen 24,5 7,2 8 6 0 10 600 
             
J. Koster A-2 63,5 395 Danio Rerio Goud 26 6,4 3 4 0 0 230 
R. van den Berg A-2 63 388 Rijswijkse Zilver 26,2 6,5 6 0>3 0 5 370 
             
E.J. van de Berg A-3 62,5 395,5 Danio Rerio Goud 24 8 8 10 0 15 592 
             
J. Kroon B-1 63 397 Danio Rerio Goud 25 8,1  8   1023 
             
L.J.A.R. van der 
Klugt C-1 63 396,5 Rijswijkse Goud 24 7 5 4 0 5 575 
L.C. van Doorn C-1 62,5 387 Danio Rerio Zilver 25/23 5,6      
             
Totaal 2 hoogsten per 
vereniging  Danio Rerio 792,5        
    Paluzee 787,5        
    Rijswijkse 784,5        

    
Natuur in 
Huis 778        

    Natuurvriend 764        
    Leeri 761,5        
             
Beker A-1 W. van Wezel Paluzee 400        
Beker speciaal J. Kroon  Danio Rerio 397        
             
Wisselbeker    Danio Rerio 792,5        
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Open Nederlands Kampioenschap Discusvissen 

 

 
Beste Aquariumliefhebber, 

 

Om haar 10 jarig bestaan luister bij te zetten organiseert Discus Club Holland het 

eerste Open Nederlands Kampioenschap Discusvissen. 

Nog nimmer heeft er op deze schaal een soortgelijk evenement binnen de 

Nederlandse grenzen plaatsgevonden. 

 

Tijdens deze Kampioenschappen zullen de mooiste Discusvissen van Nederland 

getoond worden en zal een internationale jury deze inzendingen beoordelen. De 

winnaars zullen met een prachtige prijs worden beloond die voor velen een erkenning 

zal zijn voor hun jarenlange verzorging van hun dierbare Discusvissen. 

 

Naast het Kampioenschap wordt er tevens een beurs georganiseerd waar tegen zeer 

billijke prijzen zowel discusvissen als toebehoren aangeschaft kunnen worden. In 

tegenstelling tot wat bij andere beurzen gebruikelijk is, zullen de vissen uitsluitend uit 

aquaria verkocht worden. 

 

Naast onze jaarlijkse tombola, waar vele mooie prijzen te winnen zijn, zal op beide 

dagen een extra verloting plaatsvinden waarbij een schitterend koppel 

Discusvissen te winnen is. 

 

De gegevens van het kampioenschap op een rijtje: 

Honderden schitterende discusvissen op één locatie  

 

Locatie:  

Stadshoftheater 

Hazelaarplein 4 

4130 EL  Vianen 

 

Openingstijden: 

Zaterdag 3 mei van 10:00 uur tot 20:00 uur 

Zondag 4 mei van 10:00 uur tot 16:00 uur 

 

Toegangsprijs: 

Dagkaart � 5,00 

Weekendkaart � 7,50 

 

Bijzondere tijdstippen: 

Zaterdag 3 mei: 

Prijsuitreiking 16:00 uur 

Aansluitend verloting een koppel Discusvissen. 

 

Zondag 4 mei: 

Bekendmaking Publieksfavoriet: 15:00 uur 

Aansluitend verloting een koppel Discusvissen. 

 

 

Meer informatie over het Open Nederlands Kampioenschap Discusvissen vindt u op 

onze website www.discusclub.nl 
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Ledenwijzigingen.  

 

Deze maand kunnen we zeven nieuwe begunstigers van onze vereniging 

welkom heten: Max Verbeek, Marit Sterken, Lennart Janssen, Kees Wijsman, 

Govert Boerman, L. Hilberink en Daan de Rijk, als onderdeel van de cursus. 

We heten hen allen welkom op onze club! Ze nemen net als nog 11 leden 

deel aan onze cursus �Aquarium houden�. We hopen dat het voor ons 

allemaal een leerzame cursus is in november doen we een rondje of zij van 

onze club lid willen blijven. In ieder geval komen er nog drie cursus avonden 

(1 april, 6 en 20 mei) en er tussen in op 15 april nog een spreker, de heer 

Koolwaaij. We proberen hen thuis te laten voelen in onze vereniging en met 

elkaar ervaringen uit te wisselen, daar heeft iedereen immers voordeel van. 

Van harte welkom dus!  

 

Hebt u nog kennissen of vrienden die ook een aquarium, terrarium of vijver 

heeft, neem hem of haar gerust mee. Hij of zij is van harte welkom!  

 

Tot ziens op de 1
e
 en/of 3

e
 dinsdagavond van de maand! 

 

Pieter van Tol 

 

 

Nieuw digitaal tijdschrift 

 

Er is een nieuw digitaal tijdschrift 

geïntroduceerd. De eerste uitgave is in elk 

geval ruimschoots de moeite waard het eens 

te bekijken.  

 

U kunt het tijdschrift op uw computerscherm 

lezen:  

http://www.aquawish.nl/tijdschrift/aam1 

 

 of ga naar de website van Aquawish: 

http://www.aquawish.nl/
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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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Zomaar� 

 

 

Heeft u een leuk verhaal, een spannende gebeurtenis meegemaakt of iets 

interessants gelezen, stuur dan deze copy voor de 15
de

 van de maand naar 

de redactie onder het volgende adres:  

 

Koen van Vliet 

De Savornin Lohmanlaan 5 

3445 VD, Woerden 

 

Of makkelijker voor de redactie: 

redactie@denatuurinhuis.nl
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Wat was . . . Nomenclatuurcheck vissen in de cursus 

aquarium houden 

 

 

4 maart 2008  

 

Jubilaris 

Tot ieders verassing bezocht 

NBAT voorzitter Theo Verheij 

ons op deze contactavond. Hij 

had hier een heel goede reden 

voor want één van onze leden, 

dhr. Hendriks, is namelijk 50 

jaar lid van de NBAT.  

Dhr. Hendriks is bij veel 

verenigingen over het hele 

land lid geweest en hij heeft 

daar diverse bestuursfuncties 

bekleed. Bij de �De Natuur in 

Huis� in Alphen aan den Rijn is 

hij inmiddels alweer zo�n 10 

jaar lid.  

Na een korte toespraak spelde 

dhr. Verheij onze jubilaris een 

mooie herinneringsspeld van 

de NBAT op. 

 

 

Mededelingen 

 

De cursus �aquarium houden� 

De cursus �aquarium houden�, die op 18 maart ook bij ons van start zal gaan, 

is in Zwolle een groot succes geweest en heeft volgens dhr. Verheij zo�n 48 

nieuwe leden opgeleverd.  

Hij hoopt dat de cursus ook bij onze vereniging een groot succes zal zijn en 

nieuwe leden zal opleveren. Inmiddels hebben zich 10 deelnemers voor de 

cursus ingeschreven.  

Dhr. Verheij onderstreepte het belang van het lidmaatschap bij een 

aquariumvereniging nogmaals. Echt niet alle kennis over onze mooie hobby 
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is zomaar van het internet te halen en contact met ervaren leden is van 

onschatbare waarde.  

 

Nomenclatuur 

Op deze laatste verenigingsavond vóór de start van de cursus hebben we de 

Latijnse namen van de in de cursus voorkomende vissen nog even gecheckt. 

Het staat immers slordig als er verouderde of verkeerde namen worden 

gehanteerd in de cursus.  

De check gebeurde aan de hand van boeken uit de bibliotheek, boeken van 

leden en natuurlijk de niet te onderschatte parate kennis van de aanwezigen.  

In de pauze trakteerde de jubilaris, de heer Hendriks, de aanwezigen op een 

gratis consumptie.  

 

De lezing �Energie, veilig en duurzaam gebruik in de hobby�, die Alex de 

Lange zou houden op deze avond, zal worden verplaatst naar een later 

tijdstip. 

 

 

          Ruud de Nooy 

 

 

 

Wat was . . . Deel 1 van de aquariumcursus 

 

 

18 maart 2008 

 

Na veel voorbereidend werk door diverse verenigingsleden startte dinsdag 

18 maart de cursus �aquarium houden�. Een cursus waar verassend veel 

belangstelling voor was. In totaal hadden zich 18 cursisten, waaronder 7 

niet-leden aangemeld. Voorzien van fraai verzorgd cursusmateriaal zorgden 

ze samen met de overige leden op deze eerste avond voor een ouderwets 

gezellige drukte. Een eerste cursusavond waar Hans Kiers en Jaap Liefting, 

na een inleiding door Pieter van Tol, de spits afbeten als �docent�.  

 

Met behulp van een PowerPoint presentatie werd door hen uitgelegd wat er 

allemaal kwam kijken bij de aanschaf van een eerste aquarium. Want goede 

�hardware�, zoals een bij iemands persoonlijke omstandigheden passende 

bak en de bijbehorende techniek is natuurlijk van essentieel belang om een 

mooi aquarium op te starten en nog veel belangrijker, te onderhouden. Ook 

werd verteld welke soorten aquarium er allemaal gehouden kunnen worden. 
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Waarna de voor een aquarium essentiële zaken als verlichting, filtersystemen 

en verwarming ter sprake kwamen. Door de informele sfeer van de cursus 

was er volop gelegenheid tot vragen stellen, iets wat de informatieve waarde 

van de avond, zelfs voor de meer gevorderde aquarianen, zeer ten goede 

kwam. De volgende cursusavond is op 1 april aanstaande. Deze avond mag 

Willem Zaal letterlijk en figuurlijk aan de bak met een onderwerp dat voor 

vele aquarianen misschien wel het moeilijkste onderdeel van de hobby is, de 

planten.  

 

Op 15 april wordt de cursuscyclus onderbroken door een lezing over 

gezelschapsaquaria door bondskeurmeester H. Koolwaaij, een in de 

aquariumwereld bekend en erkend deskundige. Deze lezing die bijzonder 

informatief is wordt door het bestuur van harte aanbevolen voor zowel 

beginnende als gevorderde aquarianen.  

 

Cees Nagtegaal 

 

 

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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U W   H U I S D I E R E N   S P E C I A A L Z A A K 

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 

 

 

 

 

D R U K W E R K 
 

Aan de heer/mevrouw: 
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