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Aquarius nieuwsbrief
Van de voorzitter
Er komt weer leven in de brouwerij.
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Ik heb ons nieuwe onderkomen bezocht. Het is een mooie
locatie om onze activiteiten te houden.
De eerste kaartavond is inmiddels geweest. Ik ben daar
even wezen kijken. Het was er weer ouderwets gezellig.
Op uitnodiging van de aquarium vereniging Aqua-Verniam
uit Amstelveen zijn wij zaterdag 26 januari met 9 man naar
Zoo Zajac in Duisburg geweest. Met nog 2 aquarium verenigingen (Barbus Ticto uit Almere en Aqua Fauna uit
Diemen) zijn wij met een touringcar naar Duisburg getogen.
Zoo Zajac is de grootste dierenspeciaalzaak ter wereld en is
een begrip bij zowel zoet- als zoutwater Aquarianen met
meer dan 1000 aquaria, en bij liefhebbers van reptielen,
vogels en huisdieren. Wij waren onder de indruk van deze
“winkel” en hebben daar 4 uur vertoefd (lang zat).
Een geslaagd initiatief van Aqua-Verniam
Vanuit de leden is geopperd om weer eens een bakkentoer
te houden. Een goed idee en ik heb alle leden een mailtje
gestuurd dat we dat gaan doen en je je kunt opgeven.
Tot nu toe zijn dat 7 bakken. Niet veel maar toch voldoende
voor een rondgang. De bakkentoer is op zaterdag 2 maart.
Het zal niet een NBAT keuring worden. Het wordt wel op prijs
gesteld als het visbestand, de planten en waterwaardes
bekend zijn.
De eerste dia presentatie is gepland. Leo Brand geeft op
dinsdag 26 februari 20.00 uur een lezing getiteld: "In en langs
de sloot en plas; heel veel planten en dieren in de natuur."
Zie elders in deze nieuwsbrief over de inhoud.
In ons nieuwe onderkomen hebben wij niet de mogelijkheid
om aquariumartikelen in voorraad te hebben. Je kan echter
alle benodigdheden per mail bestellen bij Alex. Dus nog
steeds de lagere prijs dan in de winkel. Alex neemt je
bestelling mee naar de clubavond.
Er kunnen op de clubavonden ook water testen worden
uitgevoerd volgens de JBL pro-scan methode. Een
betrouwbare digitale meting met aanwijzing voor
verbetering van waardes die niet optimaal zijn.
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In Sloot en Plas
Door Leo Brand
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In sloot en plas maar ook langs de oevers hiervan is het hele
jaar door heel veel te beleven. Vele soorten planten en dieren
zijn er te bewonderen. Voor sommige soorten heb je wel een
schepnetje nodig als je die wilt bekijken. Andere soorten,
bijvoorbeeld watervogels, vragen wat meer geduld en
voorzichtigheid om deze goed te kunnen benaderen. Deze
lezing neemt u mee op zoektocht naar boerensloten en ruige
plassen. We bezoeken vennen, poelen en kreken. In het
vroege voorjaar trekken de padden, de bruine kikkers en de
kleine watersalamanders naar het water om er te paren en er
hun eieren af te zetten. Dat doen vissen als karpers ook maar
die zijn meestal net iets later actief. Hoe warmer het wordt
des te meer je gaat zien. Lente en zomer brengen heel veel
soorten dieren naar het water en daarin is dan ook vaak een
flinke bedrijvigheid van vogels en insecten gaande. Libellen en
beekjuffers zijn vooral vanaf juni heel actief en in de sloten en
poelen wemelt het nu van het leven. Kokerjuffers, larven van
insecten en de schaatsenrijders op het water laten zich nu van
dichtbij bewonderen. Reigers loeren naar prooien langs de
waterkant en vanaf juni tot zeker eind september is het een
kleurenpalet van bloemen en planten in de sloot en langs de
kanten. Neem als je dit alles eens goed wilt bekijken wel een
goede verrekijker maar ook een schepnetje en een loepje
mee. Er gaat dan echt een heel andere wereld voor u open.
Sloot en Plas is een boeiende lezing voor alle liefhebbers van
water en natuur.

Redactie:
Theo Hesp
Kruin 25
1275AZ Huizen
tgmhesp@gmail.com
club bijeenkomst
laatste dinsdag van de
maand in Irene
gebouw,
IJselmeerstraat 5A
Huizen

Opm.
Neem op de clubavonden contant geld mee. Je kan niet meer
poffen en er is geen pin-apparaat
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Een aquarium is rustgevend en ontspannend. Toch?
Veel hobbyisten houden een aquarium er op na omdat dit ontspannend is. Een
aquarium is niet alleen prettig om te aanschouwen. Het is bewezen dat er een
rustgevende en stress verminderende werking van uit gaat. Het zacht
druppelende geluid van water en de trage bewegingen van de vissen lijken te
helpen om de dagelijkse stress weg te nemen. Een goed onderhouden aquarium
is een lust voor het oog. Een levend schilderij wordt het wel genoemd. Met een
aquarium breng je leven en een stukje gezelschap in de kamer waar je iedere
dag weer ontspannen van kan genieten.
Een aquarium kan ook stress veroorzaken Het installeren van het systeem kost
veel werk, planning en geld. Na het aquarium inrichten komt er nog meer stress
en druk op je om te zorgen dat de vissen gelukkig en gezond blijven. De
algemene onderhoud routines brengen soms stress met zich mee en die
bezigheid is niet voor iedereen weggelegd. Toch moet het goed onderhouden
worden. Wanneer je denkt dat je alles onder controle hebt, duikt er opeens een
algenprobleem op waar je dagen, weken of zelfs maanden last van hebt. Je ziet
een ongewenste slak in je bak, voor je het weet zit heel je bak vol met slakken.
De aquariumplanten doen het niet meer goed, ze groeien slecht en het blad
kleurt geel of bruin. Verlies niet uit het oog waarom het aquarium in de eerste
plaats is gekozen. Het houden van een aquarium moet vooral leuk blijven. Laat
de hobby niet geruïneerd worden door geld, stress of iets anders. Houd het licht
en leuk, zodat je er vele jaren van kan genieten. Angst bij kind wegnemen met
aquarium op slaapkamer Veel kinderen zijn bang in het donker. Onbekende
geluiden, de angst voor monsters of veel spanning kunnen leiden tot slapeloze
nachten of slecht inslapen. Gelukkig zijn er veel manieren om die angst te
verminderen of weg te nemen.
Een leuk idee is een klein verlicht aquarium op de slaapkamer van je kind.
Onderzoek toont aan dat het kijken naar vissen een rustgevende werking heeft
en zelfs bloeddrukverlagend werkt. Slaapt je kind eenmaal, schakel dan de
aquariumverlichting uit om het natuurlijke dag- en nachtritme van de vissen te
bewaken. Je kan dit doen met een tijdklok. Dankzij een tijdklok hebben de vissen
minder stress en krijgen ze een beter dag/nacht ritme gevoel, de biologische
klok.
Uit de maandbladen van De Zilver Tetra Schoonhoven en Ciliata Nieuws.
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Vraag en aanbod

info: deze advertentie geplaatst door Rob de Graaf
Algemene ledenvergadering wordt gehouden op
dinsdag 26 maart. De agenda wordt in de volgende
nieuwsbrief gegeven.
Deze vergadering is van wezenlijk belang voor de club.
Een grote opkomst van de leden is van essentieel
belang voor de te nemen besluiten.

Zet deze datum in je agenda

Dit is de inrichting van ons oude clubhuis door de Gooische fotoschool.
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