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Van de redaktie 
 
 
 
 
 
Copy, verzoekjes, wist u datjes etc kunt u mailen naar 
r.mostertman@hetnet.nl of doorbellen 0655742180. 
Afgeven in de visklas kan natuurlijk ook. 
 
Bedenk: het maandblad is niet alleen voor u, maar ook dóór 

u. Opmaak, tekst enz maakt niet uit. 

- 2 - 

 
AQUARIUM- EN VIJVERVERENIGING  

GROOT HOOGVLIET 
 

Vereniging voor zoet- en zoutwateraquarium en vijverliefhebbers 
Aangesloten bij: N.B.A.T.//N.V.C./W.A.P.  

Opgericht: 11 januari 1961 KVK Rotterdam: V.40341772 

Rekeningnummer: NL08 INGB 0000 215022 t.n.v. 
Aquarium- en Vijververeniging Groot Hoogvliet 

 

Homepage: www.groothoogvliet.nl Mail: 

info@groothoogvliet.nl  
Facebook: AVVGrootHoogvliet 

avvgroothoogvliet.gmail.com (Facebook only) 
 

Lidmaatschap AVVGH en NBAT  
De looptijd is per kalenderjaar van 1 jan t/m 31 dec.  
Opzegging lidmaatschap uitsluitend via de ledenadministratie met 
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor einde 
kalenderjaar. 
 

Openingstijden clublokaal “de 
Visklas” Gebbeweg 14B 3192 GE 

Hoogvliet Rt   010-4721112  
donderdagavond 19.00 – 23.00 uur 

zaterdagmiddag 14.00 – 17.00 uur 
 

Voor bestellingen, vragen, onderdelen etc. buiten clubdagen: 

m_douma@online.nl info@groothoogvliet.nl 
 

Redactie adres:  
Rob Mostertman  06-55742180   
Email r.mostertman@hetnet.nl 



 
 
 
 
 
 

 

Ere leden Jan van Antwerpen † 
 Willem Clement 

Lid van verdienste Jaap Douma 
  

  

Bestuursleden  
  
 
Voorzitter Dirk van Elteren 06 22348150 
  d.elteren@upcmail.nl 

Plv. Secretaris H. Vermeer 0181 616213 
  hansjannie@kpnmail.nl 

Penningmeester Marian Douma 06 48446611 
  m.douma83@live.nl 

Bestuurslid Hans Vermeer 0181 616213 
  hansjannie@kpnmail.nl 

Bestuurslid Dick Kroos 010 4384109 
  d.kroos1@kpnplanet.nl 

Bestuurslid Hans Lissenberg 0181 616893 
  jjlissenberg@online.nl 

Bestuurslid Rinus Bekker 06 23800189 
  rinus.bekker@upcmail.nl 
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Website beheer Dick Sigmond info@groothoogvliet.nl 
   
   

Verkoop visbeurs Dick Sigmond d.sigmond@upcmail.nl 
 Tiny Hermans feratiny@gmail.com 
   

   

Ledenadministratie Dick Kroos d.kroos1@kpnplanet.nl 
  
  

Onderhoud visklas / visbeurs  
 Jaap Douma j.douma58@gmail.com 
 Dick Sigmond d.sigmond@upcmail.nl 
 Bij calamiteiten 0639081042 
 Tiny Hermans feratiny@gmail.com 
 Willem Clement w.clement@tiscali.nl 
 Dick Kroos d.kroos1@kpnplanet.nl 
   

   

Barcommissie Rinus Bekker rinus.bekker@upcmail.nl 
 Hans Vermeer hansjannie@kpnmail.nl 
  

  

Activiteitencommissie  
Rinus Bekker rinus.bekker@upcmail.nl 
Hans Vermeer hansjannie@kpnmail.nl 
Hans Lissenberg jjlissenberg@online.nl 
Tiny Hermans feratiny@gmail.com 
Danny Kruithof Kremer dannykk@hotmail.nl 
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Van de Voorzitter 
 

 
 
 
 
Op zaterdag 9 januari hebben wij onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel, de 
officiële opening en ons 55-jarig bestaan mogen vieren. 
 
Het heeft een flinke inzet gevergd om ons nieuwe onderkomen zover 
te krijgen als het nu geworden is. Daarvoor wil ik alle vrijwilligers, 
die zich hiervoor hebben ingezet, heel hartelijk bedanken. 
 
In de afgelopen 55 jaar is er veel gebeurd binnen Hoogvliet en zo ook 
binnen onze vereniging. Wij zijn in die tijd maar liefst 5 maal 
verhuisd en altijd gebeurde dat op verzoek van onze huisbaas. 
 
Het bestuur heeft in de afgelopen jaren niet stil gezeten. 
Zij heeft vele vergaderingen gehad en kreeg bovendien ook de nodige 
tegenslagen te verwerken. We zijn echter steeds strijdbaar gebleven! 
En dat is nu exact waarom we tevreden mogen terugkijken naar het 
behaalde resultaat. Zonder leden, de nodige vrijwilligers en een goed 
bestuur kan een vereniging niet bestaan! 
Gelukkig kon het aantal leden gedurende die tijd op een behoorlijk 
peil worden gehandhaafd, in tegenstelling tot een flink aantal 
verenigingen om ons heen die moesten stoppen wegens een gebrek 
hieraan.  
 
Per 1 januari van dit jaar is een fusie tussen AV Voorne en AVV 
Groot Hoogvliet een feit geworden en hierdoor is onze vereniging 
met stip gestegen in aantal leden. 
We tellen er nu ruim 140 en daar zijn we uiteraard erg blij mee. 
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We hebben het nu aardig op orde en hopen dat we nog vele mooie 
jaren in ons huidige onderkomen mogen blijven zitten. 
 
Het bestuur hoopt u nog vele malen te mogen begroeten bij ons 
mooie en fijne “Groot Hoogvliet”  
 
Uw voorzitter, 
 
Dirk van Elteren  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algemene Ledenvergadering 25 februari 2016 
 
Agenda   
 
1.  Opening door de voorzitter 
  
  2.  Ingekomen stukken en mededelingen 
 
  3.  Notulen Algemene Ledenvergadering 2015 
 
  4.  Jaarverslag secretaris 
 
  5.  Financieel jaarverslag 
 
  6.  Verslag Kascontrolecommissie 
 
  7.  Benoemen nieuwe kascontrolecommissie 
  
  8.  Bestuursverkiezing 
 
  9.  W.V.T.T.K. 
 
10.  Sluiting 
 
Op de Algemene Ledenvergadering 2016 treden de navolgende 
bestuursleden af: 
 
Marian Douma 
Dick Kroos 
 
Voor zover bekend hebben beiden zich herkiesbaar gesteld. 
(Tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 20 
februari 2016 per e-mail of schriftelijk opgeven bij de secretaris. 
E-mailadres: hansjannie@kpnmail.nl 
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Verslag van de algemene ledenvergadering van 26 
februari 2015. 
 

Aanwezig : D van Elteren, H Vermeer, H. Lissenberg, M Douma, R 
Bekker,  E de Groot en D Kroos. 
 
1: Opening. 
Dirk van Elteren  opent de vergadering om 20:15. 
Na de openingswoorden van de voorzitter wordt Bert Gantvoort naar 
voren geroepen en wordt hij door de voorzitter bedankt voor zijn 
werkzaamheden als redacteur van het clubblad in de afgelopen 
periode. In december 2014 is de redactie van het clubblad (weer) 
overgenomen door Rob Mostertman. 
 
2: Ingekomen stukken en mededelingen. 
a. De presentielijst (deze is door de aanwezigen getekend). 
b. De verklaring van de kascontrolecommissie (is getekend en 
goedgekeurd). 
c. Een brief van Henk Schook inzake verplichte certificering 
barmedewerkers. 
 
Henk Schook kon op de ALV niet zelf aanwezig zijn maar maakt 
schriftelijk bekend dat in het clubblad leden worden benaderd om 
zich beschikbaar te stellen als barmedewerker zonder dat daarbij 
melding wordt gemaakt van het feit dat men dan wel aan wettelijke 
eisen dient te voldoen. De voorzitter deelt de vergadering hierop 
mede dat het inderdaad verplicht is om een certificaat verantwoord 
alcoholschenken te halen. Indien men reeds over een diploma SVH 
beschikt is dat certificaat uiteraard niet (meer) nodig. Besloten wordt 
om Dhr. Schook hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. 
 
3: Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014. 
Hierop waren geen op- of aanmerkingen. 
 
4: Jaarverslag van de secretaris. 
Hierop waren (eveneens) geen op- of aanmerkingen. 
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Wel werd er de opmerking gemaakt dat er te weinig exemplaren op 
de bar ter inzage lagen. Een aantal leden had een exemplaar mee naar 
huis genomen ter bestudering. Geopperd wordt om het jaarverslag 
voortaan per e-mail aan de leden aan te bieden. 
 
5: Financieel jaarverslag . 
Naar aanleiding van het financiële verslag werd door Dick Sigmond 
de vraag gesteld waarom het bedrag aan webkosten afwijkt van dat 
van het jaar 2013. De penningmeester kon daarop niet direct 
antwoorden maar belooft e.e.a. uit te zullen zoeken. Ook deelt Dick 
Sigmons mede dat er te weinig exemplaren van het financieel verslag 
in de Visklas aanwezig waren en hij vraagt of het verslag niet in het 
clubblad kan worden opgenomen. De heer Clement deelt daarop 
mede dat al zo’n twintig jaar geleden de beslissing werd genbomen 
om dat NIET te doen omdat het clubblad eveneens bij 
buitenstaanders terecht kan komen en zij niets met onze financiële 
situatie te maken hebben.  
 
Rob Mostertman vraagt de penningmeester hoe wij er als vereniging 
financieel voor staan. Het antwoord daarop is kort en krachtig: Zeer 
goed. 
 
Willem Clement wil een compliment maken voor de inkopers van de 
bar. Het resultaat is, ten opzichte van de inkoopprijs, voortreffelijk. 
Ook de Visklas heeft één van de gunstigste resultaten sinds het 
bestaan van de vereniging gehaald.     
 
6: Verslag van de Kascontrolecommissie. 
De kascontrole is uitgevoerd  door mevr Rietveld en dhr Oosterwijk. 
Zij konden in de administratie geen bijzonderheden of fouten 
ontdekken. Dhr. Oosterwijk deelde nog mede dat het er zelfs beter uit 
zag dan in 2013. De aanwezigen dechargeren hierna, op verzoek van 
de voorzitter, door middel van een applaus de penningmeester en 
daarmee het bestuur, voor het gevoerde financieel beleid in het 
verenigingsjaar 2014. 
 
 
 

- 11 - 



7: Benoemen nieuwe kascontrolecommissie. 
Dhr. Oosterwijk deed de kascontrole voor de tweede keer, hetzelfde 
geldt voor Mevr. Rietveld. Wij zijn dus ergens “scheef”gaan lopen 
omdat per jaar één van de controlerende leden dient af te treden. Om 
dit recht te trekken heeft Dhr. Oosterwijk medegedeeld bereid te zijn 
om nog een extra jaar de kascontrole uit te voeren. Dick Sigmond 
werd vorig jaar benoemd als  reserve en wordt met betrekking tot het 
jaar 2015 als lid van de vaste kascontrolecommissie beschouwd. Als 
reserve wordt Danny Kruithof Kremer benoemd. 

 
8: Bestuursverkiezing. 
Op de Algemene Ledenvergadering traden de heren van Elteren, 
Lissenberg en Vermeer af. Er waren geen aanmeldingen voor een 
bestuursfunctie bij het bestuur binnengekomen. Alle aftredende 
bestuursleden hadden zich vantevoren herkiesbaar gesteld. De 
aanwezigen gaan akkoord met de verlenging van de termijn voor alle 
genoemde personen; Dirk van Elteren als voorzitter en Hans 
Lissenberg en Hans Vermeer als bestuurslid.  
 
9: Wat verder ter tafel komt. 
Wil Fischer deelt mede dat bijlagen bij e-mailberichten vaak niet te 
openen zijn. Een oplossing kan zijn om de bijlagen op te slaan als 
PDF; het probleem zal dan naar alle waarschijnlijkheid zijn 
verholpen. 
 
De heer Cornet vraagt uit hoeveel leden onze vereniging bestaat. 
Geantwoord wordt dat dat er om en nabij de 100 zijn. 
 
Jan Rouw vraagt of het nieuwe leden is toegestaan om zichzelf in het 
clubblad voor te stellen en daarbij tevens een stukje over hun 
aquarium te schrijven. Het bestuur moedigt dit aan en zal iedereen 
toestaan om dit ook daadwerkelijk te doen. Ook Robert van Beest is 
hier voorstander van. Het artikel kan dan de titel “ik geef de pen door 
aan”  krijgen. De heer Cornet zal in het kader hiervan het eerste 
stukje schrijven.  
 
Dick Sigmond vraagt of het mogelijk is om voortaan de namen van 
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de nieuwe leden in het clubblad te plaatsen. Hierover is in het bestuur 
al eerder gesproken maar er wordt beslist dat dit wederom vanwege 
de aangescherpte privacy-regels op de e.k. bestuursvergadering als 
agendapunt op te nemen. Tevens stelt Dick Sigmond voor om de 
bakkenschouw weer in ere te herstellen. Danny Kruithof Kremer 
vindt dat een goed idee. Een bakkenschouw kan ook als voortraject 
van een huiskeuring dienen. 

 
Omdat het zeer moeilijk is om aan niewe bestuurleden te komen 
oppert Dick Sigmond om in het clubblad te beschrijven wat van de 
diverse bestuursleden wordt verwacht zodat de leden zich daarvan 
een beeld kuinnen vormen. Dit voorstel zal zeker jn overweging 
worden genomen. 
 
Danny Kruithof Kremer deelt voorts mee dat hij beschikt over 
diverse DVD’s over onze hobby die wellicht op donderdagavond in 
de Visklas kunnen worden vertoond.  
 
Tiny Hermans wil dat er een vraagbaakrubriek in ons clubblad kan 
worden opgenomen. Dit is uiteraard mogelijk; onderwerpen hiervoor 
zijn welkom bij de redactie. 
 
Dirk van Elteren deelt met betrekking tot de op handen zijnde 
verhuizing nog mede dat er in januari 2015 een vergadering is 
geweest met de Gemeente Rotterdam. Men verwacht dat wij medio 
juni/juli de sleutel van ons nieuwe onderkomen zullen ontvangen. 
Wij houden echter een slag om de arm omdat in het verleden al zo 
veel is toegezegd. Ons nieuwe onderkomen is al gedeeltelijk geverfd 
en van laminaat voorzien door de huidige eigenaar van een 
sportschool, die eind 2014 plotseling in ons nieuwe pand was 
ondergebracht. Hij is echter op een vreselijke manier misleid door de 
huisbaas en is er thans van op de hoogte dat hij op korte termijn voor 
ons plaats moet maken.  
 
10: Sluiting 
De voorziter bedankt iedereen voor hun inbreng en aanwezigheid. Hij 
sluit vervolgens de vergadering om 21.35 uur. 
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VIJVERKEURING  
 
Na de fusie met ATTV Voorne, heeft onze vereniging er veel 
vijverliefhebbers bij. 
Wij willen dit jaar dan ook weer een vijverkeuring gaan houden. 
 
De vijverkeuring zal gehouden worden 23/24 april 2016. 
 
Als keurmeester hebben wij Dhr. Ron van Brakel bereid gevonden 
om de keuring te verrichten. 
 
Aanmelden op mailadres hansjannie@knpmail.nl, de inschrijving 
moet voor 16 april 2016 binnen te zijn.  
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Toppers uit de tropen in de vijver 
 

Drijvende exoten. De watersla en waterhyacint zijn inmiddels zo 
ingeburgerd, dat de meeste vijveraars ze niet eens als exoten zullen 
bestempelen. Maar afkomstig uit het Amazonegebied zijn ze zo 
exotisch als het maar zijn kan. 
 
Watersla of mosselplant (Pistia stratiotes)  

Watersla wordt 
dikwijls als deco- 
ratieve drijfplant in 
schalen gebruikt. 
Maar ook in de 
watertuin is deze 
drijvende exoot op 
zijn plaats. Gewoon 
in de vijver, tussen 
de moerasplanten of 
als onderdeel van 
het plantenfilter. 
Door zijn enorme 

groeikracht en de potentie om zware metalen uit het water te filteren, 
wordt het mosselplantje steeds meer in plantenfilters toegepast. Bij 
aanwezigheid van Koi vissen is het helaas wel oppassen daar het fijne 
wortelgestel voor Koi een lekkernij is. 
 

Waterhyacint (Eichhornia crassipes) is 
eveneens bijzonder populair. Als 
verkoopargument wordt vaak de prachtige 
bloemen aangewend. Maar wetende dat 
hiervoor wel een héél warme zomer voor 
nodig is kunnen we ons beter 
tevredenstellen met louter het blad. De 
glanzende, ronde bladeren staan op een 
met lucht gevulde, bolvormige voet, 
hetgeen de waterhyacint een vernuftig 
uiterlijk geeft.  
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Net als het mosselplantje heeft de waterhyacint een sterke 
groeikracht. Om die reden staat deze plant in sommige tropische 
landen op de nominatie om uitgeroeid te worden. Deze drijvende 
plant overleeft bij ons de winter niet. 
 
Thalia (Thalia dealbata)  

Thalia dealbata heeft veel gemeen met het Indische bloemriet en 
komt uit het zuidoosten van Noord-Amerika. Van dit zeven soorten 
tellend geslacht is de Thalia dealbata de enige die het in onze 
contreien uithoudt. Planten uit het geslacht Thalia moeten het hebben 
van hun markante groeiwijze. Het blad, de bloemen en stengels zijn 
op zich weinig bijzonder. Maar samen vormen ze een aparte 
combinatie. De ranke plant, die tot 2 meter hoog en 60cm breed kan 
worden heeft elliptische tot lancetvormige bladeren aan rechte 
onvertakte stengels. De paars violette wasachtige bloemen die in juli 
en augustus verschijnen staan in lange aren. De plant staat tot 50cm 
diep in het water bij voorkeur op een beschutte plaats maar wel 
uiteraard vol in de zon. Deze plant verdraagt vorst tot -7 graden en 
kan in milde winters dus eventueel buiten blijven staan. 
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Zonsop- en ondergang boven het aquarium. 
Zin of onzin? 

 

Tropische licht omstandigheden. Vrijwel alle moeras- en 
waterplanten die in onze vivaria worden toegepast zijn afkomstig uit 
tropische en subtropische gebieden. Ongeveer 80% is afkomstig uit 
de tropen, dus tussen de Kreeftkeerkring (circa 23,5 graden 
noorderbreedte) en de Steenbokskeerkring (circa 23,5 graden 
zuiderbreedte). Hier schijnt de zon tot 12 uur per dag, dus onze 
vivaria moeten minimaal 12 uur worden belicht om het fotosynthese 
proces in stand te houden. Anno nu wordt ledverlichting en 
bijbehorende lichtsimulatoren steeds populairder. Zonsop- en 
ondergang, bewolking, onweersbuien, van alles is mogelijk. Volgens 
een Duitse fabrikant van ledverlichting “wordt een aquarium dat 
belicht wordt met tl-buizen, belicht met een klein kleurenspectrum. 
Leds kunnen namelijk 1,7 miljoen kleurschakeringen opleveren”. 
 
Met tl-verlichting kunnen vivaria echter uitstekend worden belicht en 
is afhankelijk van het type tl het gehele spectrum voor het 
fotosynthese aanwezig. Dit is gedurende een lange tijd bewezen, 
zeker toen de zogenaamde drieband tl-verlichting werd 
geïntroduceerd.  Tevens zegt deze fabrikant “dat tijdens de 
zonsopgang, wat met hun programma een uur duurt, het spectrum van 
wit licht via oranje en rood, naar feloranje naar wit gaat. Gedurende 
dit uur is er een enorm breed spectrum aanwezig. In een aquarium 
moet men natuurlijke lichtverhoudingen creëren. Met het voortdurend 
wisselend lichtspectrum van de rgb-leds wordt een optimale 
plantengroei bereikt”. 
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Hier kunnen we echter aan twijfelen. Wie ooit in de tropen is geweest 
zal hebben opgemerkt dat het om 06:00 uur ‘s morgens binnen 5 
minuten helder licht is en dat het om 18:00 uur binnen 5 minuten 
pikkedonker is. Met andere woorden; in de tropen kent men 
nauwelijks of geen ochtend- of avondschemering. Bij zonsopgang 
scheert het daglicht met een snelheid van 500 meter per seconde door 
de boomtoppen. In sommige tropische gebieden, bijvoorbeeld de 
Amazonen, ziet men bij zonsondergang af en toe een verkleuring 
naar geel of rood. De zon staat dan echter al zo laag dat dit geen 
wezenlijke invloed heeft op de fotosynthese. Als men thuis dus de 
verlichting volledig aanzet om 10:00 uur en deze weer uitschakelt om 
22:00 uur zullen alle processen die noodzakelijk zijn voor een 
optimaal functioneren, in deze periode van 12 uur aanwezig zijn.  
 
Zin of onzin? Een wisselend lichtspectrum is dus niet strikt 
noodzakelijk als men van de tropische omstandigheden uitgaat, maar 
indien een vivariumbezitter dit fraai of mooi vindt is er niets op tegen 
om een dergelijke lichtsimulator aan te schaffen. 
Bron: Het aquarium 
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Een kleurenpalet van kikkers 
 
Passie of obsessie?  

Hoe kleurrijk, divers en 
prachtig vele van de Midden- 
en Zuid-Amerikaanse natuur 
en cultuur ook moge zijn, het 
palet aan kleuren en variaties 
daarbinnen valt bijna in het 
niet bij het verschijnen van de 
kleine Picasso’s van moeder 
natuur, de gifkikkers. Dat dit 
binnen de wetenschap en 

liefhebbers niet onopgemerkt is gebleven mag inmiddels duidelijk 
zijn. Binnen de hobby is vandaag de dag gelukkig een groot deel 
gebaseerd op nakweek waardoor tegenwoordig een grote variatie aan 
soorten aanwezig is. Er worden zelfs nog met enige regelmaat nieuwe 
juweeltjes aan de bestaande selectie toegevoegd. In sommige 
gevallen is de tijd tussen het daadwerkelijk ontdekken van een 
nieuwe soort in het land van herkomst en het opduiken van deze in de 
hobby, opmerkelijke kort. Als gevolg van de hedendaagse snelle 
communicatiemogelijkheden blijven dergelijke ontdekkingen niet 
lang onopgemerkt. Na het zien van een eerste foto van zo een nieuw 
exemplaar neigt al gauw ‘Zo, dat is ook wel een mooie…”.  
 
Op zo’n moment, afgezien van de fascinatie voor de soort of 
specifiek dier, is er voor vele een verzameldrang die direct of indirect 
opspeelt puur gebaseerd op de onvoorstelbare variatie in kleuren en 
tekening. Gelukkig geldt voor het grootse deel van de echte 
hobbyisten dat men in staat is deze obsessie te relativeren en om te 
zetten in passie, waarbij men duidelijk kiest voor één of meerdere 
soorten in plaats te streven naar een gehele ‘collectie’. Een beginner 
zal altijd de neiging hebben om dat éne kleurtje of tekening te 
bemachtigen die nog niet in zijn collectie zit.  
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Beter is het om te beginnen met wat gemakkelijke soorten  
“beginnerkikkers” zoals die met soortnamen ‘tri color’ (Epipedobates 
anthonyi foto1) en ‘leucomelas’ (Dendrobates leucomelas foto2).  
 

Uiteraard is het van 
belang om eerst zoveel 
mogelijk ervaring op te 
doen met de wat 
sterkere soorten, die in 
veel gevallen zeker 
niet minder kleurrijk 
zijn en dan toe te 
werken naar een soort, 
waar men echt voor 
wil gaan. De huidige 

verscheidenheid van het kikkerbestand die binnen de hobby aanwezig 
is geeft een startende hobbyist de mogelijkheid aan verantwoorde 
nakweek dieren te komen.  
 
Verblind door de kleurenpracht blijft er een gevaar bestaan dat men 
de verkeerde keuze maakt, of beter gezegd; géén keuze heeft 
gemaakt. Het uitblijven van een keuze kan leiden tot diverse 
problemen zoals het combineren van diverse kleuren of soorten. Hier 
wordt dan duidelijk naar de kleur of tekening gekeken in plaats van 
naar het welzijn van het dier. Ook kruisingen tussen soorten kan 
voorkomen waardoor de zuiverheid verdwijnt en er geen 
klimatologisch onderscheid meer gemaakt kan worden tussen 
bijvoorbeeld hoog- en laaglandsoorten. Beide prefereren 
logischerwijs een andere optimale temperatuur en vochtigheid wat 
kan leiden tot stress en uiteindelijk ziektes. 
Bron: G.J. Bijl 
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LUESING 

 

 
 
 

 

Voor alle benodigdheden die 

                           

                        UW  dieren nodig hebben. 

 

                        TEVENS:   Hengelsport, 

  

                    Diverse Aquaria en Tuinvijver. 

                                      

Wij zijn gevestigd in: 
  

 

 

Winkelcentrum 
 

Struytse Hoeck 68-69 
 

3224 HB Hellevoetsluis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Terugblik Quiz-bingo avond 19 december 2015. 
 

 

Het is een traditie die al erg oud is, dat de laatste contactavond van 
het jaar in het teken staat van een aquarium quiz, met na de pauze 
voor de liefhebbers een bingo.  
 
Ik heb het exacte aantal bezoekers niet geteld maar het waren er 
ongeveer veertig, zodat het bewijs geleverd is, dat de inhoud van die 
avond erg populair is bij onze leden. De 40 vragen die in de quiz 
zaten, waren door Hans Lissenberg prachtig in een 
PowerPointpresentatie verpakt en werden via de beamer op ons 
scherm geprojecteerd. 
 
De vragen waren allemaal gericht op het aquarium en vijver houden. 
Zowel zoet- als zoutwater, maar ook de vijver kwamen aan de orde. 
Ook het algemene deel van onze vereniging kwam aan de orde. Zo 
werd de vraag gesteld waar wij in de beginjaren van onze vereniging  
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de maandelijkse leden bijeenkomsten hielden. Voor diegene die mijn 
stukje in ons vorige clubblad gelezen hebben, was die vraag niet erg 
moeilijk. Daarin had ik namelijk verteld dat dit de Vaste Burghtkerk 
was, naast winkelcentrum Binnenban 
. 
De vragen waren niet bepaald eenvoudig te noemen, sterker nog, ik 
vond ze gewoon moeilijk. Natuurlijk moet je zorgen dat er in de 
uitslag verschil is tussen de deelnemers, maar toch… De hoogst 
scorende deelnemer was Dirk den Heijer. met 26 punten. Proficiat 
daarmee! 
2e was, Danny Kruithofkremer, met 25 punten. 
3e was na loting Leo Kanters, die met 23 punten gelijk geëindigd was 
met Hans van Pelt. 
De laagst eindigende met 7 punten, was Linda Groeneveld. Zij kreeg 
als troost de poedelprijs. 
 
Zoals ik al noemde kregen wij na de pauze een bingo voorgeschoteld 
door Rinus Bekker. Dat dit bij sommige aanwezigen erg in de smaak 
viel was duidelijk te merken. Voor mij persoonlijk hoeft dit echter 
niet want ik vind het maar een saai spelletje. 
 
Alles bij elkaar was het echter een reuze gezellige laatste 
contactavond, zogezegd een waardige afsluiting van 2015. Als u dit 
zit te lezen, zijn de feestdagen allang voorbij, maar vanaf deze plaats 
wil ik u toch nog een voorspoedig 2016 toewensen.  
 
Ik hoop u weer graag in De Visklas te kunnen ontmoeten. 
 
Uw verslaggever, 
 
Willem Clement 
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De Pen 

Verhaal van een 
aquariaan. Mijn eerste 
kennismaking met een 
aquarium was in 1953 
bij mijn oom thuis die 
een aquarium had staan van 70x30x30 met een 10 tal neon tetra's . 

De jaren die volgden had mijn oudere broer en later 3 leden van mijn 
schoonfamilie een aquarium. Ik trouwde in 1971 en kocht gelijk mijn 
eerste stopverf gestopte bak, het werd een tropisch aquarium met vis 
en planten van 80x40x40. In 1975 was er een grote tentoonstelling 
VISMA in AHOY, dat in mijn ogen vol stond met aquaria met 
tropische vissen. In dat jaar ben ik lid geworden van AQUA TERA 
ZUID in Rotterdam-zuid die 450 leden had. Iedere maand was er in 
Buurtcentrum Irene, Oudelandstraat 75 een samenkomst voor leden 
van AQUA TERA ZUID  voor een dia avond. En je kon er boeken  
huren, vissen en planten  bestellen of vis en planten op  halen die je 
de vorige maand had besteld. 

In 1979 kregen we in de Asterstraat Rotterdam-zuid een eigen 
(clubhuis) soos. Dit was een klein hoekwinkeltje geweest. De leden 
en vooral het bestuur hebben de boel binnen  verbouwd en ingericht. 
Daar hebben wij ongeveer 10 jaar gezeten, todat de buurt  
gerenoveerd moest worden en gingen wij rond 1989 naar de Heer 
Arnoldstraat 30. Daar heeft AQUA TERRA ZUID 5 jaar gezeten tot 
in 1994 de buurt weer plat ging en weer opnieuw in dezelfde stijl 
werd opgebouwd, reconstructie heette dat.  

Wij verhuisden naar de Walravenstraat 63. Dat was ook een 
hoekwinkeltje geweest maar het was net gerenoveerd, dat was geluk 
hebben, maar het was binnen wel één kale ruimte waar niets in stond.  
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Een cv werd aangelegd, wc geplaatst, de toonbank  geplaatst, een 
afzuiger voor de rook,  geverft, behangen, enz. En de jaren vlogen 
voorbij, maar de leden vergrijsden of verhuisden naar buiten de stad, 
van de 450 leden die we in 1975 hadden waren er nog z'n goede 40 a 
50 leden over. In 2012-2013 is besloten om de club op te heffen. 

In al die jaren  verrichtte ik hand en span diensten voor AQUA 
TERRA ZUID. Zoals dat begon 40 jaar geleden met het verzamelen 
van oude kranten en naar de club te brengen. Als de  schuur in de tuin 
na een jaar vol zat met kranten, werd er een 7 tal vrijwilligers 
opgetrommeld om een container vol te lopen. Bij open dagen werd er 
een houten stelling gebouwd langs de ramen in de club, daar werden 
de aquaria ingeschoven en ingericht. Als er een keer een 
overstroming was in de club werden alle “Heugeveld tegels” op zijn 
kant gezet om uit te lekken.  Ook heb ik geholpen om een mooie 
aquaria tentoonstelling op te zetten in het buurtgebouw het 
Ravennest. In het bejaardenhuis Sonneburgh heb ik een 5 tal jaren 3 
aquaria verzorgd, op de club heb ik ....tig jaren alle aquaria verzorgd 
en vis en planten verkocht! 

Ik ben in 2006 lid geworden van Groot Hoogvliet daardoor was ik in 
die tijd een 6 tal jaren lid van 2 verenigingen en deed ik ook mee met 
distrikst keuringen en huis keuringen van allebei de verenigingen. 
Ook het clubhuis aan de Gebbeweg 12 moesten we van de gemeente 
verlaten, inmiddels ben ik naar mijn vijfde clubhuis verhuisd, 100 
meter verderop op de Gebbenweg 14b in Hoogvliet. Dit nieuwe 
clubhuis is weer door de leden perfect opgebouwd en ingericht. Het 
ziet er schitterend uit, zo kunnen we weer jaren vooruit.       
 
De pen geef ik door aan Danny Kruithof Kremer 
 
Ids Achterhof 
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Minder geschikte vijverplanten:     De kleine watereppe 
 
Namen 
Nederlands  : Kleine watereppe 
Frysk   : Lyts tongerskerm 
English  : Lesser Water-parsnip (Cut-leaf water- 
     parsnip) 
Français  : Petite berle 
Deutsch  : Wassersellerie 
Wetenschappelijk : Berula erecta (Berula angustifolia, Sium  
     angustifolium, Sium erectum) 
Familie  : Schermbloemenfamilie, Apiaceae 
Geslacht  : Berula 
Naamgeving  : De herkomst van de naam Berula is niet  

bekend. Erecta betekent " opstijgend of    
opgericht" . 

 

Beschrijving 
Afmeting: 30 tot 60 cm. 
Levensduur: Overblijvend. Helofyt (winterknoppen onder water, 
bloeiende plant boven water). 
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Bloeimaanden: Juli, augustus en september. 
 
Stengels: De kale, holle stengels zijn buisvormig, met lijnen en vaak 
sterk vertakt en/of zigzagsgewijs heen en weer gebogen. Ze vormen 
uitlopers en groeien vaak in grote groepen. 
 
Bladeren: De ondergedoken bladeren zijn 3 tot 4-voudig geveerd 
met lijnvormige slippen. De andere bladeren zijn geveerd met 7 tot 
14 paar langwerpige, getande blaadjes. De bovenste bladeren zijn 
maar klein. 
 

 
 
 
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem 
met zowel mannelijke als 
vrouwelijke geslachtsorganen). De 
bloemschermen zijn 3 tot 6 cm breed 
en bevatten 10 tot 20 stralen. Ze 
staan tegenover de bladeren. De 
bloemen zijn wit en 2 mm groot. De 
kelktanden zijn priemvormig en vaak 
ongelijk. De stijlen zijn lang. De 
talrijke, omwindselbladen zijn vaak 
geveerd (deels 3-delig). 
 

Vruchten: Een splitvrucht. De bolvormige vruchten zijn eirond, 1½ 
tot 2 mm groot en nauwelijks geribd. De zaden zijn langlevend (> 5 
jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes). 
 
Biotoop 
Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig 
voedselrijke tot voedselrijke grond en in matig voedselrijk tot 
voedselrijk, zoet tot zwak brak, zwak zuur tot kalkrijk, liefst helder, 
zeer zwak tot stilstaand water (zand, leem, zavel, veen en klei). De 
soort groeit vaak op kwelplekken. 
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Groeiplaatsen: Waterkanten en water (beken, sloten, brakke 
poldersloten, greppels, vijvers, plassen, drinkpoelen, vroegere 
rivierarmen en kanalen), moerassen (rietland, verlandende sloten, 
drijftillen en dichtgroeiende veenplassen), bossen (moerasbossen) en 
brongebieden 
 

Verspreiding 
Wereld 
Gematigde streken op het noordelijk halfrond, behalve in Oost-Azië. 
Ingeburgerd in Australië en op een paar plaatsen in Afrika. 
 
Nederland 
Algemeen in laagveengebieden, het noordelijk zeekleigebied, het 
rivierengebied en op de Waddeneilanden. Elders plaatselijk vrij 
algemeen, maar vrij zeldzaam in het Deltagebied, op de hoge 
zandgronden en in Zuid-Limburg. 
 
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of 
toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems. 
 
Watereppe vormt een aaneenhangend tapijt door uitlopers en is 
daarom minder geschikt voor in of bij de vijver.  
Bron: Internet 
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Verkoop via uw plaatselijke aquarium leverancier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet U dat ons clubblad er ook digitaal is 
voor de leden die dit wensen? Het 
maandblad wordt u dan in digitale vorm 
toegestuurd via de Email. 
 
Zoals u waarschijnlijk weet heeft onze 
vereniging samen met de website www.aquarium-
planten.com een regeling getroffen die zowel voor u als de 
vereniging gunstig uitpakt. 
 
Voor u omdat u kunt kiezen uit 160 soorten planten die online 
zijn te bestellen en waarbij u ook nog eens geen verzendkosten 
hoeft te betalen. Voor de vereniging omdat deze door uw 
bestelling in aanmerking komt voor aantrekkelijke kortingen 
die deze webwinkel aan ons biedt. U zoekt op de site uit welke 
plantjes u wilt hebben en hoeveel. Deze schrijft u in een mailtje 
en stuurt deze naar Dick Sigmond op het onderstaande e-
mailadres plantenbestelling@groothoogvliet.nl of wanneer u 
niet over email beschikt kunt u de bestelling op 
donderdagavond of zaterdagmiddag aan één van de 
visbeursmedewerkers afgegeven. Er wordt dan gezorgd dat uw 
bestelling bij www.aquarium-planten.com terechtkomt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A C T I V I T E I T E N    A G E N D A  2 0 1 6 
 
9  januari  Nieuwjaarsreceptie/ Heropening nieuwe pand 
 
21 januari  Lezing; A. Sanderse  
   Planten, vissen en gevaren 
25 februari Algemene leden vergadering 
 
23/24 april  Vijverkeuring 
 
17  maart  Lezing; T. Verheij 
   Labyrint vissen 

Mei  Opendag (datum volgt) 
 
19  mei  Lezing W. Tomey 
 
10/11 september Huiskeuring 
 
20 oktober Uitslag huiskeuring 
 
27 november Sinterklaasfeest 
 
22 december Kerstavond. 
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Uit de kaarthoek 
 

Beste bestuur en leden van 
deze vereniging.  
 
Wij willen jullie graag 
bedanken. Ondanks dat 
enige van ons niets met 
aquaria of siervissen te doen 
heeft, komen wij elke 
zaterdag gezellig een kaartje 
leggen. Excuses als het 
soms wat luidruchtig gaat.  
 
Wij voelen ons erg thuis bij 

deze vereniging en wille dan ook iedereen bedanken die van onze 
huidige nieuwe locatie een mooi onderkomen heeft gemaakt. De 
kaartclub hoopt dan ook nog lang van deze gelegenheid gebruik te 
mogen maken. De mensen die wij normaliter niet op zaterdag zien 
wensen wij alsnog een heel gelukkig nieuwjaar. 
 
Tot ziens op de club! 
 
A.P. (Andre) Lakerveld  
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