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Van het bestuur
Als u dit leest, is inmiddels de verenigingskeuring
geweest. Bondskeurmeester Jacko Meliesie is dan
op bezoek geweest bij zes deelnemers. De meeste
deelnemers hadden zich aangemeld voor de wedstrijd keuring. Op de uitslag moeten we nog wel
even wachten. Tijdens de ledenbijeenkomst van
december zal Jacko de PowerPoint presentatie
laten zien van de gekeurde vivaria. Tevens wordt
dan de uitslag bekend gemaakt. We zijn benieuwd,
of Marten Hulst zijn titel als verenigingskampioen
kan prolongeren, of dat we een nieuwe kampioen
kunnen feliciteren.
Maar eerst hebben we natuurlijk de ledenbijeenkomst van november. Jan en
Margie v.d. Heijden komen dan naar ons met een presentatie over Thailand.
Dit wordt vast en zeker een schitterende presentatie, die u eigenlijk niet mag
missen.
Helaas is de Havezate in de avonduren beperkt toegankelijk voor bezoekers.
Dit uit veiligheidsoverwegingen voor de bewoners.
In verband hiermee geldt het volgende:
De ingang naast de Hilde is niet meer van buiten af toegankelijk. We
moeten gebruik maken van de hoofdingang, een stukje verderop. Deze
hoofdingang sluit echter om 19.30 uur. Komt u later, dan kunt u even
bellen naar Wim Steinhoff (06-44924373), of even op het raam van de
Hilde tikken. Dan kunnen we u binnenlaten.
Het is even wennen en goed om rekening mee te houden.
Een ding is zeker: u bent van harte welkom en de koffie staat zoals altijd weer
klaar.
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Als je voor een gesloten deur staat, kun je bij de Hilde aankloppen. Dan
kunnen we jullie er in laten. Het beste is om wat vroeger te komen. Enkele
bestuursleden zijn meestal vanaf 19.15 uur in de Hilde aanwezig.
Programma
S Opening van de Ledenbijeenkomst door de voorzitter.
S Verslag van de Ledenbijeenkomst, gehouden op maandag 11 oktober
2021.
S Mededelingen van het bestuur.
S Gelegenheid tot het stellen van vragen.
S Presentatie van en door Jan en Margie v.d. Heijden, getiteld: ‘Thailand’.
S Pauze.
S Vervolg van de presentatie van Jan en Margie v.d. Heijden.
S Sluiting van de Ledenbijeenkomst.
Beste lezer/lezeres,
Graag willen wij (Jan en Margie van der Heijden) jullie meenemen op onze
tocht door het prachtige Thailand die wij in maart 2019 gemaakt hebben.

Jan Disco.

Uitnodiging
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de Ledenbijeenkomst van A.V. Natuurvrienden-Zwolle, te houden op maandag 8 november 2021 in de Hilde
van Driezorg Zwolle De Havezate, Gombertstraat 350, 8031 MK Zwolle.
Begin 19.45 uur.
Willen de bezoekers van de Ledenbijeenkomst er rekening mee houden dat
de hoofdingang van de Havezate om 19.30 uur gesloten wordt. De ingang bij
de Hilde is altijd vanaf de buitenkant gesloten. Dit vanwege de veiligheid.

Onze reis begint in Bangkok, met een bezoek aan de groene long van de stad
(Bang Krachao) en werpen we een blik op het drukke en toeristische centrum.
Vanuit Bangkok rijden we naar het natuurgebied Khao Yai. Dit is het eerste
Nationale park van Thailand. Het is doorsneden met riviertjes en heeft een
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zeer rijke biodiversiteit. Hier zien we bv. een neushoornvogel bij het verzorgen
van zijn vrouwtje in het nest. Ook vinden we hier prachtige hagedissen.
Onze volgende stop is een verblijf aan de River Kwai, bij het Sai Yok Nationaal park en het Erawan park met zijn vele watervallen. Hier hebben we
diverse leuke onderwater opnamen gemaakt in de riviertjes.
Ons volgend verblijf ligt bij het grootste park Kaeng Krachan. Hier zien we
wilde olifanten, gibbons, veel vogels, hagedissen en insecten.
Onze laatste stop is een eilandje voor de kust van Cambodja, Koh Kood, in de
Golf van Thailand. Hier maakten we mooie onderwater opnames (film en
foto), in het prachtige heldere zeewater.
Kortom een ‘reis’ voor alle natuurliefhebbers, want naast vissen komen natuurlijk ook reptielen en amfibieën, maar ook allerlei andere bijzondere dieren,
vogels, insecten, planten en bloemen, ruimschoots aan bod.

2. Mededelingen van het bestuur.
Er zijn geen mededelingen van het bestuur.
3. Presentaties.
Eerst krijgen we een presentatie over de aquaria, die Gerrit Pots en Marcel
Bennik in 5 lokaties van Driezorg onderhouden. Daarna de presentatie van
Marten Hulst, getiteld: ‘Mijn aquarium op de schop’.
Aangezien er ten opzichte van vorig jaar aquaria bij gekomen zijn, is er met
ingang van juli 2021 een nieuw contract opgesteld.
We beginnen met het aquarium van 200 x 60 x 60 cm, dat bij Berkumstede staat. Daar is verbouwd, er is een stuk bijgekomen. De oude bak
durfden ze niet te verplaatsen, want misschien viel hij uit elkaar. Er staat
nu een nieuw aquarium. Er lopen nu veel mensen langs. De bewoners
vinden het aquarium leuk. In het verleden heeft Henk Sattler het onderhoud op zich genomen, maar Henk is vorig jaar overleden. Gerrit en
Marcel hebben, in verband met blauwe alg, veel werk aan dit aquarium
gehad. De alg is bestreden met veel water verversen en met ijzer- en
meststoffen toevoeging. Het gaat nu goed. Er zitten onder andere 5
maanvissen en een schooltje Sahyadria denisonii (torpedobarbelen) in.
Jochem Stremmelaar heeft veel vissen geschonken.
Het water wordt koud bijgevuld met een brandslang. Dit is het enige
aquarium waarin een verwarming brandt. In de rest van de lokaties is het
warm genoeg om zonder aquariumverwarming te kunnen. Er is nu een
nieuwe verwarming. De oude was geknapt en daar is een vis aan dood
gegaan. Advies: schakel, voordat je onderhoud aan je aquarium doet, de
stroom uit. Laat alleen het licht branden.

Agenda
2021
13 december

Uitslag van de Verenigingskeuring.

2022
10 januari

Spreker.

14 februari

Jaarvergadering en presentatie van Frank Vugts en Wilco
Piest over aquascaping.

14 maart

Spreker.

11 april

Spreker.

Verslag
van de ledenbijeenkomst van A.V. Natuurvrienden-Zwolle, gehouden op
maandag 11 oktober 2021 in de Hilde van De Havezate, Gombertstraat 350 te
Zwolle.
1. Opening van de ledenbijeenkomst door de voorzitter.
Onze voorzitter, Marten Hulst, opent de ledenbijeenkomst en heet iedereen
van harte welkom. Het is vanavond erg rustig. Marten vraagt de 11 aanwezigen om zich in het kort voor te stellen.
5

Het aquarium bij Berkumstede.

Venus. Het aquarium dat beneden staat is van henzelf. In het begin waren
er veel problemen. Voor het afzuigen van vuil aquariumwater staat er een
6
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ton en dat water wordt afgevoerd. Door middel van dezelfde ton wordt
weer vers water bijgevuld. Er zitten levendbarende in, o.a. Black molly.
Venus boven. Dit bakje heeft iemand geschonken.
Kievitsbloem. Dit bakje is door Jan en Agnes Disco ter beschikking
gesteld en staat beneden in de hal. De Kievitsbloem was in eerste instantie
apart lid. Vanaf nu is het aquarium in het onderhoudscontract opgenomen.
De bak was erg donkergroen met weinig doorkijkjes naar de achterwand.
De planten groeien nu goed.
Kievitsbloem boven. Daar staat een bakje met levendbarende, gekregen
van Jan v.d. Molen. Er zat ook een goudvis in, maar die zwemt nu in de
vijver van Gerrit Pots.
Havezate. Omdat wij in de Hilde onze ledenbijeenkomsten houden, onderhouden wij ook dit aquarium. Het hoornblad groeit snel en moet regelmatig
uitgedund worden. Er zitten veel jonge vissen in.
Rivierenhof. Op de 1e etage staat een klein bakje met o.a. kersenbuikcichliden. Regelmatig wordt de ruit schoongemaakt en een paar emmers
water ververst.
Rivierenhof 4e etage. Daar staat een aquarium met goudvissen. Nadeel is
dat waterverversen daar wat langer duurt, omdat er een kleine kraan
beschikbaar is. Het licht bleef dag en nacht branden. Nadat er een
schakelklok op het licht gezet is, is dat probleem opgelost.
De Boeier. Deze bak is van ons lid, Eppy van Munster. De bak is een
beetje kaal achterin. Er worden geen voedingsstoffen gebruikt. Eppy heeft
een standaardje gekregen omdat hij 15 jaar lid van onze vereniging was.
Hij is daar erg trots op.
Extraatje: het aquarium van Gerrit Pots had slijmzwammen. Dat was heel
iets aparts. Slijmzwammen zijn zowel dierlijk als plantaardig. Ze kwamen
uit de bodem en verplaatsten zich in een paar dagen over de voorruit.
Geleidelijk is het weer verdwenen. Wellicht is het goed voor de bodem?
Want planten hebben schimmels nodig.
Gerrit, interessant dat we van de slijmzwammen kennis hebben kunnen
nemen.
Gerrit vraagt of er leden zijn die bij het onderhoud van de aquaria ondersteuning willen geven. Hij kan ook uitvallen door b.v. ziekte.
Gerrit en Marcel doen geen onderhoud op afspraak. Wanneer het goed
fietsweer is en ze zin hebben, gaan ze erop uit.
Deze presentatie was een aangename verrassing.
4. Pauze.
5. Presentatie van Marten Hulst, getiteld: ‘Mijn aquarium op de schop’.
Dit is de eerste keer dat Marten een presentatie geeft. Hij heeft zijn
aquarium van 180 x 50 x 55 cm grondig verbouwd.
Op 18 september 2020 is hij begonnen zijn aquarium leeg te halen. Hij had
een kruiwagen vol grind, nu komt er filterzand met een korrelgrootte van
7
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ongeveer 0,2 mm in. Hij heeft dat filterzand 1½ uur in een kruiwagen
gespoeld, totdat er helder water af kwam. Gerrit Pots merkte op dat hij zijn
filterzand niet van tevoren heeft gespoeld. Hij had er nooit veel werk aan.
Marten zegt, dat als je een plant uit een bodem van grind trekt, de hele bak
vervuilt. Met filterzand heb je dat niet. Hij heeft een regenton gevuld met
200 liter aquariumwater en dat weer gebruikt. Hij vult aan met regenwater.
Aan de wanden komen kurkplaten van 2½ cm dik. In Duitsland worden
deze kurkplaten als isolatiemateriaal gebruikt. Deze kurkplaten zijn
speciaal voor aquaria en die plak je gewoon tegen de ruit. Een nacht laten
staan en de volgende dag kan het water erin. Dat ging goed. Deze
kurkplaten zijn zeer geschikt om mos tegenaan te laten groeien. Je kunt er
ook planten op prikken.
Toen is hij begonnen met inrichten. Marten heeft garnalen, waarvan er veel
in het oude grind achterbleven. Hij heeft vuurgarnalen. Maar die worden na
een paar jaar weer wit. Ze krijgen dan hun oorspronkelijke kleur weer
terug. De bodem werd naar achteren toe oplopend gelegd. Aan de
achterruit 12 cm dik, aan de voorruit 5 cm dik.
Marten gebruikt TL-licht en geen LED. De TL is TL 8. Veel topaquarianen
gebruiken nog steeds TL-licht en geen LED. Daar hebben ze de beste
resultaten mee, hoewel LED-licht relatief goedkoop in gebruik is. De handelaren staan met LED-lampen op de beurzen. Gerrit Pots: Bart Laurens
heeft LED-buizen, bestemd voor aquaria: https:/www.bart-laurens.nl/dutchstyle-aquarium/. Je moet wel een eind naar beneden scrollen voor de
informatie over LED. Het is een facebook pagina van Bart Laurens. Je kunt
ook zoeken op internet.
Marten heeft kienhout gekocht. Hij heeft op dat hout met draadjes Javavaren windelov geplant. Vissnoer voldoet prima. Javavaren kan ook op
hout gelijmd worden. Javavaren en ook Anubias niet in de grond planten,
maar op een substraat. In de grond gaan de wortels rotten.
Nu begint het inplanten. Met straatjes planten en kienhout creëerde hij
dieptewerking. Het begint al wat te lijken.
1 oktober 2020. Als voorgrondbeplanting gebruikt Marten o.a. Blyxa japonica.
27 oktober 2020. Een mooi straatje van Lobelia cardinalis mini vorm gemaakt.
29 oktober 2020. Het wordt steeds mooier.
Voor voeding van de planten die in de bodem wortelen gebruikt Marten
geen capsules. Hij spuit poederklei vermengd met sepia in de bodem. Niet
te veel, want dan wordt het hard in de bodem. Als de planten niet goed
meer groeien, wat bijspuiten.
Een opmerking van Yzen Rijken: hoogveenturf kan in kleine brokjes direct
in de bodem gebracht worden. Dat blijven daar brokjes. De tuinturf uit
tuincentra in stukken zagen en daarna in kleine brokjes breken.
8
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6. Pauze met verloting.
De helft van de opbrengst van de verloting, € 11,50, is voor de winnaar,
Bettus Martens. De andere helft gaat in de kas van de vereniging.
7. We gaan weer verder met de presentatie van Marten.
De beplanting bestaat onder andere uit een mooi straatje Lobelia cardinalis, Blyxa japonica en Rotala indica. De rode lotus is knalrood.
Februari 2021. Het aquarium is in de loop der tijd veel veranderd. Er staan
mooie rode Ludwigia, Barclaya longifolia en Bacopa amplexicaulis in. Hij
heeft nagenoeg geen slakken. Marten knipt veel planten.
April 2021. De planten groeien lekker door.
Gerrit Pots: eens in de zoveel tijd kort ik mijn Ludwigia en zet ik de planten
weer in de grond. Lobelia drukt hij weer de bodem in. Na verloop van tijd
moeten de planten weer opnieuw geplant worden. Een vraag was, of er
dan geen rotting in de bodem ontstaat door de plantenresten. Gerrit antwoordde dat hij daar nooit last van heeft gehad. Gerrit: de knol van een
Aponogeton houdt na verloop van tijd op met groeien. Hij haalt de knol dan
uit de grond en legt hem in de koelkast voor een koele periode. Daarna
kan de knol weer geplant worden en groeit hij weer.
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Aanmeldingsformulier AV Natuurvrienden-Zwolle
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Geboortedatum:
(Het invullen van de geboortedatum is alleen verplicht bij een jeugdlidmaatschap.)
Ik wil graag lid worden met ingang van:
Onderstaande tarieven gelden voor 2021.
U kunt uw keuze aangeven door een vakje aan te kruisen.
A lid
u bent dan
ook lid
van de NBAT

B lid*)
als u al lid
bent van
een andere
vereniging

Begunstiger
u bent dan
geen NBAT
lid

Jeugdlid
(tot 18 jaar)
ook
NBAT lid

Inclusief Het Aquarium
en het maandblad
per post

9 € 77,50

9 € 53,00

Inclusief Het Aquarium
en het maandblad
per e-mail

9 € 62,50

9 € 38,00

Zonder Het Aquarium
en het maandblad
per post

9 € 52,50

9 € 37,50

9 € 37,50

9 € 28,00

Zonder Het Aquarium
en het maandblad
per e-mail

9 € 37,50

9 € 22,50

9 € 22,50

9 € 13,00

Huisgenootlid
ook
NBAT lid

9 € 23,00

Zonder Het Aquarium
en zonder
het maandblad
Alle NBAT-leden hebben automatisch recht op toegang tot 'Het Aquarium' digitaal.
*) Als u B lid wilt worden, vul dan hier uw NBAT nummer in:

9 Ik wil graag de Nieuwsbrief van de vereniging en de Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst per
e-mail ontvangen (vul s.v.p. het e-mail adres in):
Handtekening (voor jeugdleden handtekening van ouder of voogd):
Het eindresultaat van het aquarium van Marten Hulst. Oktober 2021.

Dit was het verhaal van Marten. Over 14 dagen is de Verenigingskeuring.
We zijn erg benieuwd naar het resultaat. Gerrit en Marten kregen een
terecht applaus. Daarna was er nog wat discussie.
8. Sluiting van de ledenbijeenkomst.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen meer. Marten wenst iedereen
wel thuis en tot een volgende keer.

Formulier opsturen aan: W. Steinhoff, Van Keppelmarke 26, 8016 GK Zwolle.
Of ga naar www.natuurvrienden-zwolle.nl en meldt u aan via e-mail steinhoff@natuurvriendenzwolle.nl.

Wim Steinhoff.
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Het is niet meer mogelijk ons maandblad in zijn geheel
te downloaden. Wel kunt u de inhoudsopgave, ‘Van het
bestuur’, uitnodiging, agenda, verslag en het aanmeldingsformulier lezen en downloaden.
Nieuwsgierig geworden naar de artikelen? Als u daarom maandelijks ons maandblad per e-mail wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden als lid of begunstiger
van onze vereniging. Dat kan al vanaf € 22,50 per jaar.
U profiteert dan ook van de andere voordelen van het
lidmaatschap van AV Natuurvrienden-Zwolle. Alle informatie hierover vindt u op onze website bij het
tabblad Contact - Lid worden - Invullen van het aanmeldingsformulier. Ook kunt u het bijgaande aanmeldingsformulier invullen en opsturen.
Het bestuur.
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