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Jaargang 2014 Verschijnt 
Nr.6 10 maal per jaar 

 
UITNODIGING 
 
In verband met het voetbal op televisie zal er in de verenigingsavond op 30 
juni niet doorgaan. 
 

EXCURSIE 
 
Aangezien we jaarlijks een excursie of wandeling maken stelt het bestuur 
voor om op zaterdag 28 juni a.s een bezoek brengen aan de “Kijktuinen” te 
Nunspeet. 
 
We vertrekken om 9.30 uur vanaf het verenigingsgebouw van Vrij en Blij. 
 
De kosten bedragen: 
 - entree  € 7,50 (incl. koffie of thee) 
 - reiskosten  € 8,00 
We weten niet of er een restaurant aanwezig is en raden aan om zelf wat te 
eten mee te nemen. 
 
Heeft u interesse om mee te gaan, geef dat dan voor donderdag 26 juni  door 
aan André de Graaf of Cor de Best.  
 
 
 

Verdere informatie: 
http://www.kijktuinen.nl/ 

Een bron van inspiratie ... 

Met veel liefde en oog voor detail zijn karaktervolle tuinen gecreëerd die elk 
een eigen sfeer uitstralen. De bezoeker wordt verrast door de soms 
klassieke, dan weer volstrekt vernieuwende toepassing van planten, kleuren, 
vormen en materialen. Ongetwijfeld vormen de Kijktuinen ook een bron van 
inspiratie voor uw eigen tuin.  
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De kijktuinen zijn tevens het 'visitekaartje' van Goedegebuure tuin- en 
landschapsarchitecten, dat met een professioneel team zowel voor 
particulieren als bedrijven en (zorg)instellingen ontwerpen maakt van 
tuinen, entrees, waterpartijen, parkeerplaatsen, bestratingen enzovoort. 
Maak eens een virtuele wandeling door de Kijktuinen en laat u verleiden tot 
een bezoek aan Nunspeet! 
 
Wat vindt u in de Kijktuinen:  

 Vaste plantenborders in fraaie kleurcombinaties, zowel op kleur als op 
seizoen  

 Een klassieke rozentuin in volmaakte symmetrie  
 Vormbomen, hagen en andere 

geschoren elementen  
 Een schaduwtuin met speelse 

bladcontrasten  
 Een patioplein in Zuid-

Europese sfeer  
 Pergola's, priëlen, rozenbogen 

en een loofgang  
 Sierbestrating in verrassende 

toepassingen  
 Rotspartijen, stapelmuren en 

trappen  
 Waterpartijen in verschillende 

stijlen  
 Een rijk geurende kruidentuin, 

modern van opzet  
 Een tuin vol wuivend gras  
 Een veentuin met zeldzame 

bosplanten  
 Een kleurrijke bollen- en 

knollentuin  
 Een berceau van goudenregen  
 Een uitgebreid Clematissortiment bestaande uit combinaties van 

grootbloemige en kleinbloemige soorten  
 Oud Hollandsplein met wilgen, hortensia's en hosta's  
 Moederplantenbedden met tal van nieuwigheden  
 't Paviljoen (voorlichtingsruimte, koffie- en theeschenkerij) 
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C. DOBBER KRUIDENIERSWAREN 
C. Dobber, kruidenierswaren, heeft het bedrijf beëindigd. De vereniging 
bedankt de familie Dobber voor de steun aan de vereniging door middel van 
een advertentie. 

NIEUWE LEDEN 
Kent u aquarium-, terrarium- of 
vijverliefhebbers die nog niet lid zijn 
van een vereniging, vraagt u hen dan 
eens mee te komen naar een 
verenigingsavond. Zij zijn van harte 
welkom. 

 

PROGRAMMA 2014 
Verenigingsavonden: 
29 september, 27 oktober, 24 november en 22 december. 
 
Verzendklaar maken verenigingsblad 
22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december. 
 
Bestuursvergaderingen 
1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december 
 
Gastheer van de maand  
Nog niet vastgesteld 
 

GASTHEER VAN DE MAAND 
Heeft u een aquarium, terrarium of paludarium dat u eens aan een aantal 
andere leden wilt laten zien, geeft u zich dan eens op als gastheer- of 
gastvrouw van de maand. 
Tijdens deze avond kunnen het aquarium en de techniek van dichtbij 
bekijken worden en vragen gesteld worden over de hobby. 
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CO2 TOEVOEGEN  
Overgenomen uit het verenigingsblad van “De Glasbaars”, Den Helder 

 
Om te kunnen groeien hebben planten 3 dingen nodig:  
1= Licht;  
2= CO2;  
3= Voedingsstoffen.  
In dit artikel staat alle belangrijke informatie die nodig is om CO2 toe te 
voegen in het aquarium. CO2 is de scheikundige naam voor het molecuul 
Koolstofdioxide. Dit molecuul is opgebouwd uit 1 koolstof (=C) atoom en 2 
zuurstof (=O2) atomen. Bij kamertemperatuur en niet onder druk, bevindt 
dit molecuul zich in gasvormige toestand en wordt ook wel Koolzuurgas 
genoemd.  
Moeder natuur heeft planten zo ontwikkeld dat zij dit CO2 gas gebruiken 
voor fotosynthese. Dit is het proces waarin licht door de bladgroenkorrels in 
de bladeren wordt omgezet in koolhydraten/suikers. Deze suikers dienen als 
energiebron voor de plant. Als voorbeeld nemen we het molecuul Glucose. 
Glucose is een type suiker welke bestaat uit 6 Koolstof (C) atomen, 12 
waterstof (H) atomen en 6 zuurstof (O) atomen. Planten gebruiken de 
koolstof (C) uit het CO2 om suikers aan te maken en zo hun energie te 
krijgen. Zonder energie kunnen ze niet groeien en gaan ze dood.  
Hoe gaat dat in de natuur? Veel van onze aquariumplanten zijn 
moerasplanten en in de droge periode staan zij met hun bladeren boven 
water. Zij nemen zo de CO2 op die in de lucht zit en zoals we weten is er aan 
kooldioxide geen gebrek in de atmosfeer. Zodra het regenseizoen begint of 
wanneer de planten met hun bladeren onder water komen te staan, vormen 
de planten nieuwe bladeren. De nieuwe onderwaterbladeren hebben een 
andere vorm en zijn aangepast om voedingsstoffen en CO2, die zijn opgelost 
in het water, op te kunnen nemen.  
In veel gevallen komen onze aquariumplanten uit gebieden met zacht en 
zuur water. In zacht en zuur water lost CO2 gemakkelijker op en blijft vrij 
opneembaar doordat het zich niet bindt aan carbonaten (kalkzouten) als 
Calcium etc.  
Het opgeloste CO2 is beschikbaar voor zo lang de voorraad strekt en wordt 
door stroming constant aangevoerd. Planten in de natuur hebben bovendien 
veel meer water tot hun beschikking. In verhouding staan er in ons aquarium 
veel meer planten per liter water dan in de natuur. Dit is de voornaamste 
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reden dat er in het aquarium een CO2 tekort ontstaat als er veel planten 
aanwezig zijn. 
 
CO2 en hard water:  
In hard water (water met een hoge GH en KH) gaat het CO2 molecuul een 
reactie aan met de opgeloste zouten/carbonaten (o.a. Calcium en 
Magnesium).  
Hierdoor is het voor planten niet of nauwelijks meer opneembaar. In een 
aquarium met hard water kan het zijn dat aquariumplanten hun CO2 halen 
uit de gebonden zouten. We zien dan een witte neerslag op de bladeren, 
doordat de CO2 uit de zouten is gehaald en de zouten als wit poeder 
(kalkafzetting) achterblijven op de bladeren.  
Om het binden van vrij opneembare CO2 met de zouten tegen te gaan, geven 
we bij een beplant aquarium de voorkeur aan water met een lage hardheid 
(GH van 4-8). In zacht water hoeft dus in verhouding minder CO2 toe te 
worden gevoegd om vrij opneembaar te zijn. 
 
CO2 en verlichting:  
Zoals gezegd is CO2 de belangrijkste bron voor het maken van energie voor 
de planten. Dit doen zij onder invloed van het licht. In onze aquaria is een 
hoge lichtintensiteit wenselijk, omdat dit het proces van de fotosynthese en 
daarmee de groei bevordert. Veel licht zorgt voor een frisse en levendige 
indruk van het aquarium, maar ook voor een compacte groei van 
aquariumplanten. Onder hoge intensiteit blijven bladeren over het algemeen 
kleiner en zijn de internodiën korter. Rode planten ontwikkelen een 
intensere kleur en voorgrondplanten ontwikkelen zich meer in de breedte. 
Het kan dan ook niet anders, dan dat wan 
neer wij onze planten ruim belichten, wij ook zorgen dat de planten in hun 
CO2 behoefte worden voorzien. In een aquarium met veel licht en weinig 
CO2 zullen de planten dus slecht groeien. Ze willen wel, maar worden in 
hun ontwikkeling beperkt door een gebrek aan CO2. Door het gebrek aan 
CO2 en de slechte plantengroei worden ook voedingsstoffen als Nitraat, 
Fosfaat en sporenelementen niet door de planten opgenomen. De 
fotosynthese stopt en de planten zijn ook niet meer in staat om zuurstof aan 
het ecosysteem af te geven met alle gevolgen van dien. De algen maken in 
dit geval graag gebruik van de extra portie licht en de aanwezige 
voedingsstoffen. Een veel gehoorde oplossing voor alg problemen die door 
deze onbalans ontstaan is: verminder de verlichting. In veel gevallen werkt 
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dit, want in verhouding hebben de planten te veel licht en te weinig CO2. 
We kunnen dit ook omdraaien door te zeggen: verhoog de CO2 dosering. 
 
Voor de gezondheid en stabiliteit in het ecosysteem is een gezonde 
plantengroei van essentieel belang. Gezonde planten geven zuurstof en 
vitale stoffen af aan de vissen, bacteriën en andere micro-organismen en 
verrijken de natuurlijke balans. De totale indruk van het aquarium wordt 
bepaald door de frisheid van de beplanting en niet door de pracht van de 
vissen!  
 
Hoe kunnen we CO2 toevoegen:  
Nu we hebben aangetoond dat CO2 van onmisbaar belang is voor aquarium-
planten, kunnen we dit op verschillende manieren in het aquarium 
toevoegen. 
 
Bio- CO2 met de gist methode  
Met een mengsel van gist en suiker wordt door bacteriën CO2 geproduceerd. 
Dit is een goedkope oplossing en je hebt dan ook het nodige werk. Het is 
met deze methode vrijwel onmogelijk om een constante dosering toe te 
voegen.  
CO2 schommelingen zijn onwenselijk en wekelijks moet je weer aan de 
gang om een nieuwe mix op te starten. Zelfs voor de doe-het-zelver zitten er 
veel nadelen aan. ‘s Nachts kun je het bijvoorbeeld niet uit zetten, ziet het er 
niet fraai uit en is het niet praktisch.  
 
CO2 uit brandblussers  
Onveilig, raadselachtige kwaliteit van het koolzuurgas en omslachtig. 
 
CO2 uit elektrolyse reactie / Carbo plus  
Door stroom op een koolstofplaat te zetten wordt CO2 gevormd. Zo’n 
koolstofplaat ziet er natuurlijk niet fraai uit in het aquarium. Dit systeem is 
ook lastig te  
doseren en de koolstofplaten dienen regelmatig te worden vervangen.  
 
CO2 uit tabletten  
Er zijn tabletten die je in een bakje aan de rand van het aquarium kunt 
hangen welke langzaam CO2 aan het aquarium afgeven. Ook met dit 
systeem is het doseren onmogelijk.  
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CO2 uit vloeistof  
In de beschrijving hierboven is aangetoond dat planten koolstof nodig 
hebben. Er is een koolstofbron voor planten op de markt in een vloeibare 
variant. Dit wordt ook wel ‘vloeibare CO2' genoemd en bevat voor planten 
opneembaar koolstof. Dit is ook eenvoudig te doseren en heeft een positieve 
uitwerking op aquariumplanten. Het gaat algengroei tegen, maar kan ook 
schadelijk zijn voor mossoorten. Op de lange termijn en voor grote aquaria 
kan dit ook een vrij hoog kostenplaatje opleveren 
 
CO2 uit gasflessen  
Eigenlijk is de enige goede manier om CO2 toe te voegen met een CO2 
gasfles. De hogere aanschafkosten zijn een nadeel, maar daarentegen 
besparen ze veel ellende. Hierdoor is een systeem met een CO2 fles, 
naaldventiel en nachtafsluiting een waardevolle investering. Zo’n systeem 
gaat jaren mee. De CO2 fles dient eens in de zo veel tijd te worden hervuld. 
Het opnieuw vullen is relatief goedkoop. Met een naaldventiel is precies de 
juiste hoeveelheid af te stemmen op de behoefte van de aquariumplanten. ’s 
Nachts kan het systeem worden uitgeschakeld, zodat wordt voorkomen dat 
er onnodig CO2 wordt verspild.  
 
Hoe krijgen we het CO2 in het aquariumwater opgelost?  
 
CO2 ladder  
De CO2 bellen zijn eenvoudig te tellen doordat deze over een ladder naar  
boven rollen en langzaam oplossen. Deze ladders zijn lomp, maar goedkoop.  
 
CO2 atomizer  
Een oplossing om CO2 in het aquariumwater op te lossen is een CO2 
atomizer. De atomizer bestaat uit een bruissteen en kan in de slang van de 
filteruitstroom worden geplaatst. Het passerende water neemt de CO2 
belletjes mee. Prima oplossing om de techniek uit het zicht te houden en 
toch het CO2 goed op te lossen en te verspreiden in het aquariumwater. Een 
nadeel kan zijn dat de CO2 belletjes worden meegevoerd door de 
filteruitstroom. Een ander nadeel is dat niet te zien is wanneer deze 
gereinigd dient te worden en ook de hoge vereiste gasdruk kan als nadeel 
worden beschouwd.  
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CO2 reactor  
Een CO2 reactor is ook een handige oplossing om CO2 zo compleet 
mogelijk op te lossen in het aquariumwater. Deze wordt ook na het filter 
geplaatst in het aquariummeubel en in het passerende water wordt de CO2 
zo veel mogelijk opgelost. De techniek is hiermee mooi uit het zicht 
weggewerkt.  
 
CO2 diffusor  
Een goede CO2 diffusor verdeelt de CO2 in kleine belletjes die makkelijk in 
het aquariumwater worden opgelost. Dankzij een poreuze schijf wordt de 
CO2 verdeeld in kleine belletjes. De voordelen zijn dat eenvoudig te zien is 
hoeveel CO2 er wordt toegevoegd en dat dit er decoratief uit kan zien. De 
nadelen zijn dat een CO2 diffusor vuil kan worden en in het zicht in het 
aquarium aanwezig  
is. Echter, een kwalitatief en mooi vormgegeven CO2 diffusor mag gezien 
worden en voor ieder type aquarium is wel een geschikte CO2 diffusor die 
de CO2 op een passende wijze oplost. 
 
Wat hebben we nog meer?  
 
CO2 bellenteller  
Met behulp van een CO2 bellenteller kunnen we exact bijhouden hoeveel 
CO2 we doseren. Deze teller hangt buiten het aquarium. Door het aantal 
bellen per seconde te tellen en de aquariumplanten te observeren, kunnen we 
bepalen of we meer of minder CO2 moeten toevoegen. Een erg handig 
instrument!  
CO2 Drop Checker  
Met een CO2 Drop Checker kunnen we aan de hand van de kleur van de 
vloei-stof in dit instrument, bepalen of het CO2 gehalte voldoende is. Is de 
kleur van de indicator vloeistof niet wat het moet zijn, dan kan er 
desgewenst meer of minder CO2 worden gedoseerd. Het voordeel is dat je in 
1 oogopslag ziet of het goed zit of niet. Het nadeel is dat dit instrument in 
het aquarium in het zicht hangt en dat de vloeistof regelmatig vervangen 
moet worden. Dit instrument dient dan ook als indicator. Door bijvoorbeeld 
afdoende watercirculatie kan de waarde afwijken van het gemiddelde. 
 
De CO2 KH/pH tabel  
Er bestaat een tabel waarmee het CO2 gehalte van het water kan worden 
berekend aan de hand van de KH en pH. De nauwkeurigheid van deze tabel 
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is voor een aquarium, waarin allerlei stoffen zijn opgelost die de pH en KH 
kunnen beïnvloeden, onzeker. Rekenen met aquariumwater wat zuurder 
wordt door looizuren etc. heeft invloed op een correcte uitkomst bij deze 
tabel. De tabel zou dan ook alleen moeten dienen als indicatie, zonder er al 
te harde conclusies aan te verbinden.  
 
De pH controller  
Met een pH controller kan het CO2 systeem worden in of uitgeschakeld als 
de ingestelde pH waarde is bereikt. Het systeem kan bv. worden ingesteld 
op pH 6,8. Wanneer de opgeloste CO2 door planten wordt gebruikt en de pH 
stijgt naar bv. 7,0 dan zal de pH controller het CO2 systeem inschakelen om 
de pH weer te laten zakken. Het voordeel is een bijna altijd constante pH 
waarde. Het nadeel is dat de pH controller regelmatig moet worden geijkt, 
om nauwkeurig te blijven. Een interessant systeem met vaak een aardig 
prijskaartje. Over het algemeen overbodig wanneer het normale CO2 
systeem eenmaal goed is ingesteld op de hoeveelheid beplanting en 
watersamenstelling. Zonder een pH controller stellen we het CO2 systeem 
dusdanig in, zodat er constant genoeg CO2 aan het water wordt toegevoegd 
als de verlichting brandt. Ook hiermee worden schommelingen voorkomen 
en is er een constante aanvoer van CO2. 
 
Waar houden we nog meer rekening mee?  
De beste indicatoren voor een juiste hoeveelheid CO2 in het aquariumwater 
zijn de aquariumplanten. Groeien deze goed? Groeien zij compact? Geven 
de aquariumplanten zichtbaar zuurstof af (assimilatie)? Als het antwoord ja 
is, is de kans groot dat het met de CO2 en verlichting wel goed zit. Groeien 
de planten slecht/niet snel genoeg, groeien juist met te lange internodiën, is 
er witte aanslag op de bladeren, is er veel alg aanwezig? Als hierop het 
antwoord ja is, is het verhogen van de CO2 dosering aan te bevelen. Voor 
planten is de verlichting een belangrijke factor, maar dit geldt ook voor 
algen. Het is daarom belangrijk om er eerst voor te zorgen dat de CO2 
dosering is afgestemd op de hoeveelheid licht. Het te veel doseren van de 
CO2 is best moeilijk. Bij meer CO2 en goede assimilatie van de planten 
wordt er ook veel zuurstof geproduceerd voor de vissen en micro-
organismen. 
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GAAT IJZER DE WERELD REDDEN 
Bronnen: New Scientist/Persbericht NWO. Uit: Kijk. 
Overgenomen uit het verenigingsblad van AV Natuurvrienden Zwolle 
 
We zijn de klimaatconferentie van een tijd geleden alweer bijna vergeten. 
Misschien maar beter ook, want het was niet echt een succes. En dat terwijl 
het hele smeltende ijskappen- en broeikasprobleem in een maandje of wat is 
op te lossen. 
Tenminste, dat beweert Michael Markels. Hij zegt: ‘geef me tweehonderd 
boten, 8,1 miljoen ton ijzer, 11 procent van de wereldzeeën en ik draai het 
hele broeikaseffect terug’. Maar een heleboel andere onderzoekers, onder 
wie vijftien Nederlanders, zijn daar helemaal niet zo zeker van.  
De idee achter het dumpen van tonnen ijzerpoeder is dat algen er zo lekker 
van gaan groeien. Het begon allemaal in 1989 toen oceanograaf John Martin 
een theorie lanceerde over een stuk oceaan in de buurt van de Galápagos 
eilanden. Al in de negentiende eeuw werd daar een vrijwel dood stuk zee 
ontdekt dat vanaf dat moment ‘de desolate zone’ werd genoemd. De boel is 
daar zo dood doordat er nauwelijks fytoplankton voorkomt, microscopisch 
klein plantaardig plankton dat de voedselbron van een heleboel zeedieren is. 
Net als alle planten heeft fytoplankton zeer kleine hoeveelheden ijzer nodig 
om chlorofyl te vormen. Volgens Martin zou de dode oceaan gaan ‘bloeien’ 
als je er ijzerpoeder in strooit. Net voordat de eerste proef, ironEx I, in 1993 
zou worden uitgevoerd, stierf Martin aan prostaatkanker. Het experiment, 
waarbij 500 kilo ijzerpoeder in de oceaan werd gegooid, zorgde weliswaar 
voor een opleving, maar leverde vier keer minder fytoplankton dan de 
Amerikaan had voorspeld. IronEx II was veel succesvoller: de bijna 500 kilo 
ijzerpoeder die dit keer in drie porties in zee werd gekieperd leverde 
complete algenvelden op, vissen werden erdoor aangetrokken en in no-time 
volgden haaien en zeeschildpadden. Geschat werd dat IronEx II een 
biomassa had opgeleverd die gelijk stond aan honderd volwassen redwood-
bomen en dat erdoor maar liefst 2500 ton CO2 uit de lucht was gehaald. 
Enkele jaren geleden vertrokken 58 onderzoekers, gesponsord door onder 
meer de Europese Commissie en verschillende nationale 
onderzoeksinstituten, naar een plek in de Zuid-Atlantische Oceaan om eens 
na te gaan wat ijzer precies voor ons kan doen. Aan boord van het Duitse 
onderzoeksschip Polarstern waren maar liefst vijftien nationaliteiten. Marcel 
Veldhuis van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee was een van 
hen. ‘We hebben een plek van vijf bij vijf kilometer met ijzer verrijkt’, 
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vertelt hij. ‘En we zagen wel degelijk effect. Tijdelijk. Een week of drie zie 
je dat de hoeveelheid algen toeneemt, maar daarna wordt het nieuw ontstane 
plankton weer snel afgebroken. En de kooldioxide-opname was daarbij 
minimaal. We hebben tijdens ons drie weken durend onderzoek met de 
Polarstern zo’n 39 ton diesel per dag verstookt en maar ongeveer de helft 
van de CO2 die daardoor in het milieu werd gebracht is er door de algen 
weer uitgehaald.’  
Michael Markels wil de zaken groots aanpakken: bergen ijzer, het hele jaar 
door en overal ter wereld. Veldhuis: ‘dat is gevaarlijk, want we weten niet 
wat dat voor gevolgen heeft voor het zeeleven. Als er het hele jaar door 
voldoende voedsel is, heeft dat gevolgen voor bijvoorbeeld de seizoencyclus 
van bepaalde dieren. Daar komt nog bij dat Martin voorspelde dat de algen 
CO2 in koolstof omzetten en dat zou dan, als de alg doodging, naar de 
bodem zinken. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Vaak komt het vlak onder 
de oppervlakte vrij en dan belandt het na verloop van tijd toch weer in de 
lucht. Kortom, het blijft leuk gefilosofeer, maar ik denk niet dat het gaat 
lukken.’  
Binnenkort beslist het Amerikaanse ministerie van energie over de 
subsidieaanvraag van Markels. Hij wil vier miljoen dollar om een 
onderzoeksschip te huren om zelf zijn theorie op kleine schaal te testen. Een 
stel onafhankelijke wetenschappers gaat dan bekijken of de ideeën kloppen. 
Markels favoriete grapje: ‘geef me een tanker vol ijzer en ik geef je de 
volgende ijstijd’. Serieuzer: ‘met een vloot schepen en een flinke voorraad 
ijzer die het hele jaar over de wereldzeeën wordt verspreid kunnen we de 
twee miljard ton CO2, die we met z’n allen produceren, weer uit de lucht 
halen. Sterker nog, we kunnen nog rustig een paar ton meer uitstoten. 
Kosten: 16 miljard.  
De heftige reacties die zijn plannen oproepen wuift Markels weg. ‘Moeder 
Natuur bemest planten al miljoenen jaren met ijzer. Bovendien: als het toch 
misgaat stop je gewoon met bemesten. Dan is de oceaan binnen dertig dagen 
weer in de oude staat hersteld.’ 
Veldhuis: ‘het is maar zeer de vraag of dat zo is. Markels zou eens naar een 
verzekeringsmaatschappij moeten gaan. Als die iets willen verzekeren 
hebben ze er erg goed over nagedacht. Hij zou dan ook eens een paar puur 
hypothetische vragen moeten stellen. Dit wil ik, dit zijn de risico’s en ik wil 
dat er uitbetaald wordt als alles mislukt. Ik denk dat hij geen enkel bedrijf 
kan vinden dat daar in trapt.’ 
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Jeugdleden (t/m 17 jaar)     € 58,00 
Lid, tevens lid bij een andere aquariumver.  € 32,00 
Donateurs met ver. blad     € 32,00 
Donateurs zonder ver. blad (minimaal)  € 10,00 
 
 
Betalingen:  
NL13 INGB 0004 5109 65 

t.n.v. A.T.V.  Vrij en Blij,  Amsterdam 

 
 
Verenigingsavonden: 
 
Verenigingsavonden worden gehouden in: 
"Het Geertruidahuis", het verenigingsgebouw van 
jeugdvereniging "Vrij en Blij",  
Dr. M.L. Kingstraat 2c, te Landsmeer op de  
laatste maandag van de maand. 
tel.: 020 - 4824887 
 
 
 
 

      
 
 

 
ADVIES OP AQUARIUMGEBIED 
 
C.J. de Best (zeewater)         tel. 06 - 54678741 
A. de Graaf (techniek, water,  
           vissen, planten)       tel. 020 - 482 48 36 

 



INSCHRIJFFORMULIER 
 

Hierbij geef ik mij op als 
 Lid 
 Jeugdlid 
 65+ lid 
 B-lid 
 Donateur 
Van A.T.V. Vrij en Blij 
 
Naam:    

Adres: 

Postcode – Woonplaats 

Telefoonnummer: 

 

Plejadenplein 44 
1033 VL Amsterdam 
Tel. 020 – 6314757 
http://www.rijschoolvangulik.nl 



Redactie: 
Langebreek 5 
1121 KP  Landsmeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




