De hobbyavond
Als hobbyavond in juni wordt dit jaar een
Barbecue gehouden!
Locatie: Achterdiep zuidzijde 16
Op zaterdag 4 juni vanaf 17.00 uur
Je dient je hiervoor wel op te geven, anders weten we niet voor hoeveel mensen we vlees
etc. moeten kopen. Opgeven kan op telefoonnummer: 0598-390894 uiterlijk 1 juni
We hebben wel een hoop stoelen, maar neem als het even kan er toch eentje mee, van de
grond eten kan altijd nog :-))
Als er speciale wensen zijn i.v.m. allergie, geloof, lichamelijke bijwerkingen of wat dan
ook, geef het dan even door dan kunnen we daar rekening mee houden.
En wat gaat dit dan allemaal wel kosten? Nou, voor de leden helemaal niets! Dit geld
ook voor de directe familieleden, dus niet voor de buren, de rest van de straat etc.
Maar geef dus wel even voor 1 juni door met hoeveel personen je komt, en dan zien we
jullie op 4 juni.
Nico

Van de voorzitter: vakantie tips!
Voor we op vakantie gaan, en van onze rust gaan genieten, wil ik je graag nog enkele
tips meegeven, om zonder problemen de vakantie door te komen.
1. Zorg dat je vissen voor de vakantie goed gevoerd worden, bijvoorbeeld levend voer.
Op deze manier kunnen ze best 2 a 3 weken zonder voer doorstaan. Als je deze periode
te lang vindt, maak dan kleine porties voer klaar en laat de verzorger dit voeren,
maar......zeg er wel bij, dat er beslist niet méér gevoerd mag worden!
2. Top vlak voor je op reis gaat de planten in op halve bak hoogte, en zuig de bodem
goed af. Vul het aquarium maximaal!
3. Haal oude en zieke vissen uit het aquarium, en zet ze het liefst apart, laat ze er vooral
niet in zitten. Als zieke vis dood gaan kan dit problemen geven.
4. Zorg ervoor, dat je het motorfilter hebt verschoond, en dat er klemmen op de slangen
zitten, zodat er geen overstroming kan plaats vinden.
5. Stel de klok zo in, dat deze `s avonds het licht uit laat gaan als het buiten nog licht is,
zodat het aquarium niet plotseling donker staat. Als je geen tijdklok hebt, laat het licht
dan niet aldoor branden, maar zorg ervoor, dat de verzorger op vaste tijden het licht

uitdoet.
6. Voor je van huis gaat, laat dan een briefje of het voorblad van ons maandblad achter,
waarop de adressen staan van het bestuur en kader, die eventueel bij problemen kunnen
helpen. Dat geeft een stuk meer zekerheid.
Met deze richtlijnen hoop ik dat je met een gerust hart van je vakantie zult genieten.
Vanaf deze plaats wens ik jullie allen een prettige en vooral zonnige vakantie toe.
Nico

Terugblik op de hobbyavond
Hobbyavond 02-05-2005
Door de afwezigheid van een aantal mensen dat normaal de afgelopen hobbyavond in dit
stukje tekst bespreken heb ik nu de eer deze taak voor mijn rekening te mogen nemen.
Voor deze hobbyavond was uitgenodigd Geert van Laarhoven, u allen misschien als
bondskeurmeester en voorzitter van AV Pronkjuweel uit Groningen, zoals verwacht
mag worden van Geert beloofde dit ook weer een leuke en vooral amusante avond te
worden. Waarschijnlijk door het mooie weer was de opkomst voor Aquaria HS
begrippen "matig:" te noemen.
Doordat tijdens de uitslag van de huiskeuring van het DNN, de lens van de diaprojector
aan de lamp was vast gesmolten, had Geert besloten de dia's (zonder zwarte vlek),
andermaal de revue te laten passeren, en hebben we de aquariums van alle deelnemers
aan deze huiskeuring kunnen bewonderen. Zonder een echt oordeel te geven werden de
dia's bekeken, en hebben we vast kunnen stellen dat het niveau hoog te noemen was.
Na de pauze werd het verhaal minder serieus om maar niet het woord "amusant" in de
mond te nemen. Geert gaf een demonstratie van een staaltje luchtacrobatiek met een
aquarium van de bovenste plank, 1 van de leden van AV Pronkjuweel had het plan
opgevat een aquarium te willen houden op de 6e verdieping, hiervoor was een
hoogwerker nodig om het aquarium naar boven te krijgen. De hoogwerker die werd
gevonden was bij lange na niet goed genoeg uitgerust om het aquarium naar de 6e
verdieping te brengen en zorgde voor lacherige en soms angstige taferelen. Nadat het
aquarium ongeveer 2 weken had gedraaid, had de eigenaar een laagbouw woning
toegewezen gekregen en moest het aquarium nu weer van boven worden gehaald, met
een hoogwerker die en nog minder betrouwbaar uitzag dan de eerste. Als afsluiting
werden er dia's vertoond van een buiten aquarium (gebouwd door Nanne de Vos) van
een wel heel rijke meneer. Het water in dit immense aquarium was troebel, doordat er
een foutje was gemaakt in het pomphuis van het aquarium.
Ondanks de slechte dia's gaf het een redelijk beeld van de omvang van dit aquarium, en
heb ik de conclusie getrokken dat er kennelijk veel meer mensen zijn die behept zijn met
het aquarium virus en dan vervolgens wel heel rare dingen doen

Al met al een geslaagde avond, ik denk te mogen zeggen dat een ieder zich heeft
vermaakt en we Geert nog wel eens terug zullen zien op 1 van onze hobbyavonden.
Rolf Ahlers

Bestuursvacature en korte
ledenvergadering
Wegens het terugtrekken van Nomi Leutholff is er een vacature ontstaan voor een
bestuursfunctie. Wij als bestuur zoeken dus iemand die ons team wil versterken, evt in
de functie als secretaris.
Gegadigden kunnen zich aanmelden tot 15 min. voor aanvang van de hobbyavond in
september bij het bestuur.
Op deze hobbyavond in september zullen we
een korte ledenvergadering inlassen
om een nieuw bestuurslid te kiezen.
Denk er eens over, en laat het ons weten als je hier iets voor voelt!
Het bestuur.

Vervolg van "Biografie van een aquarium
liefhebber"
(zie boekje van april jl.)
Een jeugdige aquariaan
Mijn voornoemde vriend had zelf een ronde kom, waarin hij tropische vissen hield. Een
soort goudviskom, maar dan ongeveer drie keer zo groot. In zo'n kom werden in het
ziekenhuis muizen gekweekt en hij kon mij ook wel eentje bezorgen. Ik was de koning te
rijk met dit aquariumpje. Ik had een glasplaatje met daarop een omgekeerde
schoenendoos, waarin een gloeilamp was gemonteerd (lang niet veilig natuurlijk!!!!!!).
Met een verwarmingselement en aparte thermostaat begonnen de planten zowaar te
groeien. Ook de guppy's deden het goed en zorgden voor nageslacht. De voortplanting
van deze levendbarende vond ik toen zeer bijzonder. Ik wist toen nog niets over de grote
verscheidenheid in voortplantingsgedrag bij vissen.

Mijn eerste echte
Ik had al gauw in de gaten dat de vissenkom iets anders is dan een aquarium. In een
rechthoekige glazen bak kun je namelijk alles veel beter observeren. Bij mijn
overbuurman kon ik een bakje van 70 bij 30 cm op de kop tikken. Het was nog een
ouderwetse, de bodem was van metaal, waarin een halve bol zat. Vroeger brandde onder
die halve bol een spiritusvlam, die voor de verwarming van het water zorg droeg. Ik had
echter al een elektrische verwarmingselement met thermostaat in het water en een TLbuis in de lichtkap. Ik was vanaf dat moment in bezit van een echt aquarium. Ik voelde
mij al een beetje aquariaan.
Het duurde niet lang of ik vond dat 70 cm bakje al weer te klein. Op mijn verjaardag
kreeg ik een meterbak en ik was er zeer blij mee. Weldra kreeg ik ook door dat
aquarium houden niet van zelf gaat. De visjes die er in zwommen bleven wel in leven en
groeiden goed. Sommige zorgden zelfs voor nageslacht. Met de planten ging het een stuk
slechter. Op den duur had ik alleen nog cryptocorynes en Hygrophila stricta in de bak.
Ook wist ik niet dat de meeste vissen in scholen moesten worden gehouden. Ik besloot
veel literatuur aan te schaffen en contact op te nemen met andere liefhebbers. De beste
manier om deze contacten te krijgen is je aansluiten bij een aquariumvereniging.
Belangrijk is dan ook dat zo'n vereniging een nieuw gezicht herkend en ook direct een
praatje met je maakt. Ik had daarover niets te klagen, want ondermeer Hans Osendarp
kwam direct op me af en informeerde o.a. direct wat ik voor een bak had. De man van
een collega van mij had ook een aquarium en was ook lid van de vereniging en al gauw
kreeg ik ook met hem contact. Het was Bert Broekema, de man van Rika. Met hun
hebben wij, d.w.z. mijn vrouw, zoon en ik (ook zij hadden een zoon) heel veel
aquariumplezier gehad. De eerste contacten speelden zich ongeveer 30 jaar geleden af.
Bert werd van mij niet alleen een aquariumvriend, maar ook een echte vriend. Samen
gingen wij heel vaak op pad. Naar tentoonstellingen in Limburg b.v., naar viskwekers en
aquariumzaken, waar ook in Nederland. Zelfs aquariumzaken in Duitsland waren ons
niet te ver. Ik herinner me nog aansluitende vakanties in Limburg en in het Ahrdal in
Duitsland. Helaas is Bert veel te vroeg gestorven, het is nu al weer ongeveer 10 jaar
geleden. Ik mis hem nog steeds. Ook van Hans Osendarp heb ik ontzettend veel geleerd.
Hij vertelde mij ondermeer welke planten ik het beste kon nemen. Hij leerde mij dat
planten groepsgewijs, hoge aan de achterkant en lage aan de voorzijde gepoot moesten
worden. Hij zorgde er zelfs voor dat ik deze planten bij hem kon krijgen. Ik stond dan
ook al snel bij hem op de stoep. En dat dan niet alleen om de planten, maar ook uit
nieuwsgierigheid. Ik was heel benieuwd naar zijn bak. Ik kreeg van Hans nieuwe
planten. In eerste instantie was dit weer geen succes, want ik had veel te veel licht op het
aquarium staan. Je kreeg toen bij de aquariumkeuring een hoger cijfer als je veel buizen
boven de bak had staan. Er werd niet bij gezegd dat je alle buizen niet de hele dag moet
laten branden. Ik heb, geloof ik, Hans nooit verteld dat zijn planten bijna allemaal het
loodje hadden gelegd! Ook het aquarium van Bert Broekema liet mij versteld staan. Ik
zag hele mooie aquariummeubels, met zeer veilige en efficiënte elektrische installaties.
Gelukkig had de vereniging in Jan Tillema een kundige technische man en hij kon
schema's van de elektrische bedrading heel duidelijk op papier zetten.

Huiskeuring
In de eerste jaren van mijn lidmaatschap was ik zeer intens bezig met mijn aquarium. Ik
ging wel elke week naar een of meer aquariumzaken. Eigenlijk niet om te kopen, maar
meer om te kijken. Om veel te leren, wou ik ook graag aan de huiskeuring mee doen.

Toen was er nog een advieskeuring, die bepaalde of je bak bij de beste 10 aquaria
behoorde. Ik was uitermate verrast, toen ik te horen kreeg dat ik aan de eindkeuring
mee mocht doen. De verrassing werd nog groter, toen ik de tweede plaats behaalde.
Bondskeurmeester was toen nog de heer Henk Kuiper (nu bekend van het
Aquariumhuis te Appingedam).
Een groot aquarium
Bij de meterbak had ikzelf een ombouw gemaakt, aangepast aan onze meubels, d.w.z.
mahonie met wit. Met het schema van Jan Tillema had ik zelfstandig de techniek
gemaakt, zodat ik ook een beetje verstand kreeg van elektriciteit. Ik heb toen zelfs een
keer een diminstallatie gemaakt.
Een soortgelijke ombouw heb ik thans om mijn 1 meter 50 bak. Ik heb de ombouw zelfs
50 cm langer gemaakt, opdat ik hulpmiddelen als filter en CO2-apparatuur naast het
aquarium kwijt kon. De lichtkap kan geopend worden d.m.v. een pianoscharnier, zodat
het aquarium en genoemde apparatuur gemakkelijk toegankelijk zijn. Mijn huidige bak
is 150 cm lang , 50 cm hoog en 60 cm breed. Deze breedte komt ten goede van de
dieptewerking, tenminste als de planten op een correcte wijze worden gepoot.
Wedstrijdelement, hoofdzaak bij keuringen?
Ook met deze 1 meter 50 bak heb ik vaak aan huiskeuringen meegedaan. Vaak
gewonnen maar ook verloren. Van verliezen mag je natuurlijk niet spreken. Je doet mee
om er van te leren. Voor mij was het halen van een prijs bijzaak. Al ben je natuurlijk
wel een beetje trots als je bij de vereniging en bij de districtskeuring hoog in de prijzen
valt. Terugkijkend op alle keuringen moet ik constateren dat het leren van een keuring
mij een beetje is tegengevallen. Ik ben weinig keurmeesters tegen gekomen, die echt
verstand hebben van het houden van een gezelschapsbak en dan heb ik het met name
over het in goede conditie houden van het plantenbestand. Er was eens een keurmeester
die zei dat een scheidsrechter nog geen goede voetballer hoeft te zijn. Dat is natuurlijk
waar, maar het is toch jammer. Het houden van onze aquariumplanten is nu juist het
moeilijkste onderdeel van de hobby. Wie kan daar niet een beetje hulp bij gebruiken.
Om voornoemde redenen heb ik weinig van een keurmeester kunnen leren. Ik heb
daarom besloten om niet weer aan een huiskeuring mee te doen. Een keuring, die 1 keer
per jaar plaats vindt, is zinnig omdat je dan wat extra met je bak bezig bent. Je moet
natuurlijk wel zorgen dat je aquarium niet 1 keer per jaar, maar het gehele jaar door in
een prima staat is. Nu ik niet meer naar een keuring hoef toe te werken, zorg ik dat de
bak op bepaalde momenten, b.v. tijdens de feestdagen, er op zijn mooist voor staat.
Regelmatig onderhoud aan een aquarium is erg belangrijk. Bekend is dat je ook te veel
onderhoud aan de bak kan plegen. Als je vlak voor de keuring teveel werkzaamheden
moet verrichten, kan dat problemen geven. Ik zelf heb dat ook ondervonden. Ondanks
regelmatige werkzaamheden wil je, om zo hoog mogelijke keuringscijfers te krijgen,
extra dingen doen. Enkele voorbeelden: er mag geen stofvuil op de bodem liggen en
daarom wordt er dagelijks afgezogen; planten worden vaker dan normaal ingekort c.q.
teruggezet. De conditie van het aquarium wordt daardoor zeer op de proef gesteld.
Persoonlijk vind ik het stressig als je dagen voor de keuring in de bak zit te gluren naar
algjes op en steentjes tegen de voorruit of vuiltjes op de bodem.
Bovendien, vergeet niet dat een keurmeester een bepaalde smaak heeft, die niet de jouwe
hoeft te zijn. Het is jouw bak en jij moet het hele jaar er tegen aan kijken. Er zijn
keurmeesters, die graag bijzondere dingen willen zien en dat dan in de uitslag tot uiting
brengen. Ik ken bakken die esthetisch weinig voorstellen, maar door de bijzondere
visbezetting altijd zeer hoog eindigden. Opmerkingen van een deskundige keurmeester
zijn uiteraard zeer welkom, doch bij twijfel zou ik altijd overleggen met mede

aquarianen. Later in dit verhaal zal ik nog eens terugkomen op het houden van planten
in een gezelschapsaquarium.

Aquariumvereniging
Als je je vaak laat zien bij een vereniging is de kans groot dat je wordt benaderd voor
bestuurstaken en als je succes hebt bij huiskeuringen zit je ook al gauw in een
adviescommissie. Als je een beetje verstand van zaken hebt, wil je je kennis natuurlijk
ook graag uitdragen. Omdat ik een administratieve baan had, werd ik spoedig na mijn
lidmaatschap, secretaris van de vereniging. Het werden voor mij enkele bewogen jaren.
Jaren waarin ik veel heb geleerd, maar ook een periode waarover ik na afloop heb
besloten om nooit weer een bestuursfunctie te bekleden. Het was een tijdvak waarin de
toenmalige voorzitter de oorzaak werd van een crisis. Een crisis, die ik gelukkig nooit
weer bij onze vereniging heb meegemaakt. De toenmalige voorzitter was een uitstekende
bestuurder, was dag en nacht met de vereniging bezig, doch had een belangrijke manco.
De "chemie" met een deel van de leden was afwezig. Tijdens een ledenvergadering stond
er plotseling een geheel nieuw bestuur klaar. Voor mij was het net een staatsgreep!
Sindsdien heb ik mij voorgenomen om alleen op de achtergrond diensten voor de
vereniging te verrichten.
Adviescommissies
Jarenlang heb ik, heel lang samen met Bert Broekema, deelgenomen in de biologische
commissie. We hebben heel wat huisbezoekjes afgelegd. Vooral bij nieuwe leden waren
we vaak welkom. Het was niet altijd even gemakkelijk als je voor een aquarium stond
waarin zich geraamtes, schatkisten, gezonken bootjes, steenstrips en andere leukigheden
bevonden. Bakken, die overbevolkt waren met vissen, maar waarin planten meestal
ontbraken. De kast onder het aquarium zat wel stikvol met medicijnen, maar het had
blijkbaar geen resultaat gehad. Voor ons lag er dus dikwijls een dankbare maar wel
moeilijke taak. Hoe maak je zulke mensen tactvol wegwijs in een aquariumwereld, zoals
wij die graag beleven.
Samen met Bert zijn we begonnen aan de gastheeravonden. Tijdens deze avonden
kregen we heel verschillende aquaria te zien. Als je wou kon je van elk aquarium en van
elke gastheer (ook al is het een beginner) veel leren. Van een gastheeravond kan je meer
leren dan van een huiskeuring. Toch heeft de huiskeuring tegenwoordig meer aandacht
dan de gastheerbezoekjes. Speelt het wedstrijdelement toch een grotere factor, dan men
zegt? We zijn toch niet van mening, dat men niets meer kan leren van een andermans
bak? Ik ben opgehouden met de organisatie en deelname aan de gastheeravonden,
omdat ik steeds weer te maken kreeg met dezelfde bakken en dus met dezelfde
deelnemers. Waarom is er zo weinig belangstelling voor zulke leerzame avonden? Zijn
alle andere aquariumliefhebbers zo druk bezet, of zijn het toch niet zulke
natuurliefhebbers of zo arrogant dat ze denken dat er niets meer te leren valt?
Organisatie huiskeuring
De organisatie bestond uit het benaderen van een bondskeurmeester, zorgen voor
deelnemers (meestal was persoonlijk aanspreken gewenst), rondrijden met de
keurmeester op de keuringsdag, kopen van prijzen en assisteren bij de prijsuitreiking.
Mijn voldoening kreeg ik door het bewonderen van de diverse bakken van onze
deelnemers. Altijd zeer interessant en leerzaam. Toen er vroeger nog een selectiekeuring
moest worden verricht omdat er zoveel leden aan de keuring deelnamen, hebben Bert
Broekema en ik nog diverse voor- c.q. advieskeuringen verricht. Ook deze
werkzaamheden heb ik onlangs overgedragen. Ik heb lang genoeg mijn steentje

bijgedragen. Nieuw bloed kan wel eens goed zijn.

Kweken van vissen en planten
Als je een beetje liefhebber bent wil je meestal ook gaan kweken. Het kweken van
planten gaat alleen goed als de biologische omstandigheden correct zijn. In dit verhaal
heb ik al geopperd dat het houden van planten juist zo moeilijk is. Na jarenlange
ervaring kan ik thans zeggen dat ik een en ander aardig in de vingers heb. Vroeger
moest ik, vaak vlak voor de keuring, nog wat planten aanschaffen. Nu niet meer en dat
is alleen maar jammer voor de handelaar. Ik kan nu planten verkopen aan die
aquariumzaak als ik moet uitdunnen of medeleden blij maken met stekjes. Verderop zal
ik in een aparte alinea nog eens uit de doeken doen hoe je een aquarium biologisch in
evenwicht kunt houden.
Het voortplantingsgedrag en de broedzorg bij vissen is enorm interessant. Dat sommige
vissen hun eieren in de bek uitbroeden, of vissen, die hun eitjes in een holletje leggen en
die de uitgekomen jongen 's avonds weer terugbrengen in dat holletje, is toch een groot
wonder van moeder natuur. Vroeger had ik een slaapkamer vol met kweekbakken. Ik
heb toen veel gekweekt met dwergcichliden. Vooral met kersebuiksoorten. In die tijd
had ik veel contact met Ernst van Genne, die toen nog vlak bij ons woonde. Ook toen al
was hij zeer deskundig en van hem heb ik veel geleerd. Als je het nog niet wist, niet
alleen uit boeken krijg je de nodige kennis, ook van medeliefhebbers kun je ontzettend
veel opsteken.
Wordt vervolgd…… Hoogezand, maart 2005, Joop Oosterwold.

