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Jaargang 2014 Verschijnt 
Nr. 8 10 maal per jaar 

 
UITNODIGING 
Het bestuur van aquariumvereniging Vrij en Blij nodigt u hierbij uit om op 
maandagavond 27 oktober aanwezig te zijn op de verenigingsavond die 
gehouden zal worden in "Het Geertruidahuis", Dr. M.L. Kingstraat 2c te 
Landsmeer. Op deze avond  vertoont  

A. de Graaf 
 

De  foto’s van de  
 

Landelijke Aquariumkeuring 2013 

 
Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom in "Het Geertruidahuis", Dr. M.L. 
Kingstraat 2c te Landsmeer. 
De aanvang van de verenigingsavond is : 20.00 uur 
 
Korte inhoud 
 
Van het bestuur van de NBAT hebben we een aantal opnamen ontvangen 
die door de keurmeesters gemaakt zijn tijdens de Landelijke 
Aquariumkeuring 2013 
Deze opnamen geven een goede indruk van wat er op aquariumgebied 
mogelijk is. Een goede kans om ideeën op te doen voor uw eigen aquarium. 
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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: 
27 oktober,    Landelijke aquariumkeuring 2013 
24 november en 22 december. 
 
Verzendklaar maken verenigingsblad 
17 november en 15 december. 
 
Bestuursvergaderingen 
3 november, 1 december 
 
Gastheer van de maand  
Nog niet vastgesteld 
 

GASTHEER VAN DE MAAND 
Op maandagavond 13 oktober was de vereniging te gast bij de familie Bast 
in Hoofddorp. Na en wat minder ervaring bij zijn oude vereniging wilde hij 
ook wel eens kijken hoe het er bij onze vereniging aan toe gaat. 
Zo rond een uur of half negen waren we met 7 personen bij de heer Bast. 
Het zeewateraquarium stond er zoals gebruikelijk goed bij. Onder genot van 
koffie of thee en later in de avond een drankje bekeken we het aquarium en 
vertelde de heer Bast over de noodzakelijke technische voorzieningen, zoals 
de koelinstallatie, de kalkreactor en de verlichting en het gedrag van de 
dieren die zich in het aquarium bevonden. 
Ook werd ingegaan op de aquariumkeuring waaraan hij al vele jaren deel 
neemt. Duidelijk werd dat bij de zeewateraquaria toch grote verschillen zijn 
bij de beoordeling door verschillende keurmeesters. De eenheid van keuren 
is daar nog ver te zoeken. Vermoedelijk komt dat door het kennisniveau van 
de verschillende keurmeesters (eigen ervaring vs. boekenkennis). 
Al met al een gezellige en leerzame avond.  
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REGULERING LAATSTE KANS 
HAAIEN EN ROGGEN 
Mededeling van het wereld natuurfonds 

Het is een historische dag voor zeven bedreigde haaien- en roggensoorten. 
Vanaf vandaag (14 september) zijn deze toproofdieren, die commercieel van 
grote waarde zijn, eindelijk beter beschermd. Volgens de CITES-regels 
mogen vanaf nu haringhaaien, oceanische witpunthaaien, drie soorten 
hamerhaaien en twee roggensoorten alleen met een vergunning worden 
geëxporteerd. Wetenschappers beoordelen continu of er niet te veel 
verhandeld worden. Ook zal de haaienvisserijsector bewijs moeten leveren 
dat het om duurzame en legale vangsten gaat. 

 
Stap voorwaarts 
Haaienexpert Carol Phua van het Wereld Natuur Fonds (WNF) vindt de 
afspraken een enorme stap voorwaarts: “Hiervoor zorgde de totaal 
ongecontroleerde commerciële handel voor instorting van haaiensoorten. Zo 
zijn de haringhaaipopulaties in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan sinds 
de vorige eeuw met 94 procent afgenomen door de steeds groter wordende 
vraag. Het is essentieel om nu te reguleren. Want als het in dit tempo 
doorgaat dan zijn veel gewilde soorten straks uitgestorven”.  
Het WNF hamert al jaren op betere regulering. Haaien zijn, als 
toproofdieren bovenaan de voedselketen, van cruciaal belang voor de balans 
in het ecosysteem in zee. Sommige soorten zoals haringhaaien reproduceren 
langzaam waardoor populaties traag herstellen na een periode van continue 
overbevissing.  
 
 
Haaien in Nederlandse winkels 
 
Veruit de grootste bedreiging voor haaien is consumptie. Uit onderzoek 
blijkt dat jaarlijks naar schatting 100 miljoen haaien worden gedood om hun 
vlees en vinnen die vooral in Azië populair zijn. Maar ook in Europa en de 
VS zijn producten te koop waarin haaien zijn verwerkt. Haaienkraakbeen 
wordt gebruikt in middelen tegen spier- en gewrichtspijn die gewoon in 
Nederlandse winkels en via internet te koop zijn. Vaak worden in dit soort 
producten meerdere haaiensoorten verwerkt en dit kunnen bedreigde soorten 
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zijn. Zo lang er nog geen sprake is van duurzame haaienvisserij raadt het 
WNF consumenten aan om producten te laten staan waarin haaienkraakbeen 
is verwerkt.  
 
Handhaving cruciaal 
“Overigens begint het echte werk nu pas”, waarschuwt Phua. “WNF ziet de 
regulering als een van de laatste kansen om ervoor te zorgen dat haaien niet 
uitsterven. Het is dan ook cruciaal dat internationaal goed wordt 
samengewerkt om de CITES regels te handhaven.“ 
 
 

COLISA LALIA 
Overgenomen uit het verenigingsblad van Aquavo, Purmerend 
 

De eerste keer dat ik dit visje rond 
zag zwemmen in een aqua-rium 
zaak was ik op slag verliefd en  deze 
liefde is nooit meer verdwenen. 
Colisa lalia is ook bekent onder de 
naam dwerg-goerami en wordt 
nogal eens ver-ward met zijn 
kleinere neefje, de honinggoerami.  
Naast de dwerggoerami met de 
“wildkleur” die normaal is voor de 
soort worden er kweekvormen van 
deze soort aangeboden. De 
zogenaamde neon variant die 
helemaal blauw is met nog maar een 
paar rode strepen en de rode variant 
die enkel nog maar een rood lijf 
heeft. Hoewel deze zeker ook mooi 
zijn, konden ze mij niet zo bekoren 
als de kleurenpracht van een 
wildkleur mannetje. Gedurende vele jaren heb ik meerdere koppeltjes gehad 
en er op kleine schaal mee gekweekt.  
Maar naast Colisa lalia werd het kweken met Betta splendens ook een grote 
passie. Omdat ik maar een beperkt aantal bak-ken had heb ik toen besloten 
om me te concentreren op Betta splendens en werd de kweekgroep lalia de 
deur uit gedaan.  
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Maar de liefde voor deze schitterende visjes bleef en na veel smeekbeden 
mocht ik dan toch een bak erbij kopen van mijn ouders. Een goerami man 
met een kleine harem van 2 vrouwtjes hadden hierin het rijk alleen. Een 
tijdje ging het goed, maar toen begon de ellende. De vissen werden steeds 
maar ziek. Na veel speurwerk kwam ik er achter dat het waarschijnlijk om 
een Collumnaris infectie ging. De 2 vrouwen waren inmiddels al overleden 
en enkel het mannetje hield nog vol, hoewel hij ook al wonden in zijn zij 
vertoonde. Na een behandeling tegen Collumnaris knapte hij weer op en 
bleef een aantal weken gezond. Maar na een maand kwamen de symptomen 
weer terug en deze keer was er geen redden aan. 
Toch was ik vast gesloten om weer een groepje van deze visjes te houden. 
De bak, filter en verwarmin werden grondig ontsmet en de hele bak werd 
weer opnieuw ingericht met schoon zand en verse planten. Na de inloop 
periode zwommen er weer een man met een harem in rond. Totdat weer 
precies hetzelfde gebeurde.  
Uit overleg met de aquariumzaak bleek dat het probleem bij de vissen lag. 
Al in de quarantaine bakken vond er al een gigantische uitval plaats. Naast 
dat de vissen erg gevoelig waren voor ziekten zodra ze uit de medicijnen 
kwamen liet de lichaamsvorm ook te wensen over.  
Veel dieren die worden aangeboden hebben een zogenaamde “zadelkop”, 
een deuk in wat normaal een vloeiende lijn hoort te zijn tussen lichaam en 
kop. In vrijwel alle zaken waar ik kwam waren de aangeboden lalia’s van 
slechte kwaliteit en op meerdere forums werd gepost over lalia’s die al snel 
dood gingen na aankoop. En dat terwijl de Colisa lalia zeker geen gevoelige 
en veel eisende soort is. Ik besloot dan ook voorlopig geen lalia’s meer te 
kopen.  
Een tijd geleden plaatste Jan Klungers een oproep op het Veni vidi vissie fo-
rum voor wildvang dieren om daarmee een gezonde aquariumstam op te 
zetten. De bedoeling is om gezonde dieren te kweken om andere liefhebbers 
ook de kans te geven om gezonde dieren te houden.  
Na wat overleg besloten we samen te werken en gingen we op zoek naar een 
aantal gezonde dieren wildvangdieren. Ondertussen woonde ik samen met 
mijn vriend en had ik meer dan voldoende ruimte om op een verantwoorde 
manier te kunnen kweken met meerdere soorten. Dus zo gezegd zo gedaan 
en na wat rond bellen hadden konden we aan een groepje wildvang dieren 
komen. We namen ieder 2 mannen en 3 vrouwtje om mee te beginnen. Bij 
de wildvorm zijn mannen mooier gekleurd dan de vrouwen en zijn te 
herkennen aan hun blauworanje streep patroon. De vrouwen zijn zilverbruin 
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kleurig met wat vage blauwe strepen. De mannen zijn ook te herkennen aan 
de relatief langere buikvinnen en een spitse rugvin. 
De mannen werden ieder in een aparte bak geplaatst, de een met 2 vrouwen 
en de ander met een vrouwtje. Ze komen van nature voor in India, 
Indonesië, Borneo en westelijk Bangladesh, in langzaam stromende en 
stilstaande wateren. Ze houden zich het liefst op tussen dichte begroeiing.  
Deze omstandigheden werden in het aquarium nagebootst. In tegenstelling 
tot wat vaak beweerd wordt kunnen de mannen erg agressief worden tegen 
soortgenoten en tijdens de verdediging van hun nest ook tegen andere 
vissen. Maar ook vrouwtjes kunnen onderling gaan kibbelen om de 
“pikorde” vast te stellen. Vandaar dat ruimte en beschutting noodzakelijk 
zijn om stress te vermijden. Maar ik merk wel dat er bij deze wildvang 
dieren onderling veel minder agressie is dan de gekweekte dieren die ik 
eerder heb gehad.  
De bakken bevatten dicht beplante stukken, kienhout en drijfplanten op het 
wateroppervlak zodat de man daar zijn schuimnest onder kan bouwen. De 
drijfplanten zorgen er ook voor dat op sommige plekken het licht wat 
gedimd wordt want ze houden niet van felle verlichting. De bakken werden 
goed afdekt zodat de temperatuur van de lucht boven de bak niet te veel 
verschilt met die van het water. Staat er tocht boven het water of is de lucht 
te koud dan kan het labyrintorgaan ontstoken raken wat vaak dodelijke 
gevolgen heeft. Aangezien het de bedoeling is om te kweken met deze 
vissen werden er geen andere soorten in de bak bij de dwerggoerami’s gezet. 
Dwergoerami’s houden van gerijpte bakken en daarom werden de bakken 
ruim van te voren opgestart om hieraan te voldoen. Het temperatuur bereik 
waarin ze gehouden kunnen worden is vrij groot van 22 tot 28 graden. Maar 
voor het welzijn van de dieren is het beter om ergens in het midden te gaan 
zitten omdat bij te hoge temperaturen het metabolisme hard moet werken en 
de dieren minder oud worden. En bij te lage temperaturen worden ze sloom 
en zijn ze vatbaarder voor ziekten. Daarom werd voor een temperatuur van 
26 graden gekozen. Zacht tot middelhard water en een iets zure pH zijn 
ideale omstandigheden voor dwerggoerami’s. Nu komt er uit mijn kraan 
middelhard water met een pH van 7. Ik vond het niet nodig om voor zachter 
water te zorgen aangezien vele soortgenoten voor hen het altijd uitstekend 
gedaan hebben in dit water. 
Wel heb ik wat bladeren aan de bakken toegevoegd om het water ietsjes 
zuur en bruin te maken.  



 

 
 

7

De dieren werden voorzichtig overgewend aan hun nieuwe thuis en na een 
paar uur zwommen ze rustig rond en was een van de mannen bezig met een 
nest  
De dieren werden na enig uren wennen goed gevoerd met zwarte mug. Ze 
krijgen voornamelijk levend en diepvries voer maar, lalia's zijn omnivoor, 
wat inhoud dat hun dieet bestaat uit dierlijk voedsel zoals (water)insecten en 
larven. Maar ze lusten zo op z’n tijd ook wel een stukje groen.  
Geblancheerde sla, spinazie en andijvie lusten ze graag en ook aan 
voedseltabletten voor algeneters wordt driftig “geplukt”. De kweek ging erg 
makkelijk. De dieren werden van te voren goed gevoerd met levend voer en 
diepvries voer kan ook. Ze waren duidelijk al in goede conditie want 2 
dagen na aankomst had een van de mannen eitjes in zijn nest een 3 dagen 
later de andere man ook.  
Het nest bestond uit een grote hoop planten met daaronder een laag fijne 
belletjes. In de eerste instantie werd het vrouwtje op een afstand gehouden. 
Maar toen de man klaar was begon hij met het vertoon van zijn mooiste 
kleuren de vrouw naar zijn nest te lokken. Eerst volgt er wat gecirkel tot de 
man erin staagt om zich om de vrouw te vouwen. De eerste paringen leveren 
geen eitjes op, wanneer de eerste eitjes verscheiden volgen er steeds meer. 
De eitjes zijn lichter dan water en stijgen vanzelf op in het bubbelnest. 
Colisa lalia kunnen honderden eitjes produceren. Na de paring moet de 
vrouw verwijderd worden uit de kweekbak anders zal de man haar de dood 
injagen. Maar deze man tolereerde het vrouwtje zolang ze maar uit de buurt 
van het nest bleef. Weer vermoed ik dat deze “wilde vissen” wat minder 
agressief zijn dan hun gekweekte soortgenoten. 
De man bewaakte en verzorgde de eitjes voorbeeldig. Ik kon geen eitjes 
zien, maar aan het gedrag van de man te zien zat er wel degelijk wat in het 
nest. Als de jonge visjes uitkomen kunnen ze nog niet zelf zwemmen of eten 
en hangen met hun staart omlaag in het bubbelnest en teren op hun 
dooierzak. Na ongeveer 3 dagen kunnen ze zelf zwemmen en verlaten dan 
het bubbelnest. Na 3 dagen heb ik de jonge visjes uit de bak van hun ouders 

geschept en in een opgroeibakje 
gezet gevuld met het water uit de 
bak van hun ouders. Jonge visjes 
zijn erg gevoelig voor 
schommelingen in de 
waterparameters en deze moeten 
dan ook vermeden worden. De 
jongen werden de eerste dagen 
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gevoerd met pantoffeldiertjes. Artemia nauplien kunnen ook gegeven 
worden bij gebrek aan kleiner voer maar ze zijn vaak net wat te groot voor 
pas uitgekomen lalia’s. Na een week werd het menu uitgebreid met 
microwormen en artemia.  
Voor een goede groei moet het water zo min mogelijk vervuild zijn en 
moeten de jongen zo vaak mogelijk gevoerd worden. Daarom moet er per 
keer moet er niet te veel gevoerd worden om onnodige watervervuiling te 
voorkomen. Als ze eenmaal zo'n 2 cm zijn kan de waterstand elke week met 
een paar cm verhoogt worden. Zorg dat de bak goed afge-dekt is want de 
jonge vissen zijn erg kwetsbaar als het labyrint in de 5e week gevormd 
wordt en ze dit naast de kieuwademha-ling gaan gebruiken. Naarmate ze 
groter worden wordt ruimte belangrijker want als er weinig ruimte is zullen 
ze langzamer groeien.  
 
 

GASTHEER VAN DE MAAND (2) 
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. 
 
 

VOER 
Overgenomen uit “Natuurvrienden Zwolle 
Bron:: Barbu Conchonius Contact. 
Auteur: Leen van de Merbel.  
 
 
Bij het hebben van een aquarium is een aantal elementen van belang: de 
verlichting, de voedingsbodem, de waterkwaliteit en ga zo nog maar even 
door. Een uiterst belangrijk element is het voedsel dat wij aan onze vissen 
aanbieden. Nog te vaak wordt steeds maar weer, iedere dag opnieuw, 
hetzelfde busje ter hand genomen en wordt een greepje uit de inhoud ervan 
in het water gestrooid. Het duurt twee minuten en we hebben aan onze 
plichtvoldaan… 
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Is dat ook zo? Kunnen we dit een verantwoorde zorg voor onze vissen 
noemen? Dat is maar zeer de vraag! Reden om hier eens aandacht aan dit 
belangrijke element van onze hobby te besteden. 
Het juiste voer is essentieel voor het gezond houden van onze vissen. Als we 
niet zorgen voor dit juiste voer, bijvoorbeeld omdat er geen of weinig 
vitaminen in zitten zal dit zich uiten in slome, kleurloze en schrikachtige 
vissen. Ook steeds maar weer hetzelfde voer zal tot deze verschijnselen 
leiden. Leververvetting ligt dan op de loer! 
Het regelmatig afwisselen van droogvoer, gevriesdroogd voer, diepvriesvoer 
en levend voer is echt noodzakelijk, willen we de vissen in een behoorlijke 
conditie houden! 
Ook moet steeds gewaakt worden voor overvoering. Onze  
aquariumbewoners zijn in de regel maar klein en de hoeveelheid voer die we 
toedienen dient daaraan te worden aangepast. Geef dus nooit meer dan de 
vissen in een paar minuten kunnen opeten. En waarom alles in één keer? 
Waarom niet een paar keer per dag een heel kleine hoeveelheid? In de 
natuur zullen de vissen ook niet al hun voedsel in één keer opeten, dat gaat 
de hele dag door!  
Het is ook heel goed om iedere week een hongerdag in te voeren. In de 
natuur zullen vissen wel vaker dan een dag per week ‘zonder eten naar bed 
moeten gaan’. 
Let er ook op dat sommige vissen van het oppervlak eten, terwijl andere 
vissen van de bodem eten. Als u gedachteloos zo maar wat voer in het water 
kiepert zullen die bodemeters er maar bekaaid vanaf komen… Weet u 
trouwens van uw vissen of het oppervlakte-eters of bodemeters zijn? Wel 
eens opgezocht in een aquariumboek?  
Tussen haakjes: in de boekenkast van de vereniging staan genoeg boeken 
die u wat dat betreft alle informatie die u nodig heeft kunnen bezorgen! 
 
Wat voor soorten voer zijn er zoal? 
In de eerste plaats natuurlijk, wie kent het niet, het droogvoer. Dat is er in 
allerlei vormen: vlokkenvoer, sticks, pillen en granulaat. 
In de handel zijn verschillende echt goede merken te koop. Laat u vooral 
niet verleiden tot de aankoop van onbekende rommel, al is dat nog zo 
goedkoop. 
Vissen eten zo weinig dat we echt niet op een dubbeltje hoeven te letten als 
het om het voer gaat! 
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Een meerval is 
bijvoorbeeld een 
bodemvis. 
 
 
 
 
 
 

Zonder reclame te willen maken: voor vlokkenvoer geldt dat Dennerle, 
Nutrafin, Sera en Tetra merken zijn waaraan u zich geen buil zult vallen! 
Granulaatvoer (o.a. bij onze voorzitter Theo Verheij verkrijgbaar) heeft het 
voordeel dat ook lager zwemmende vissen aan bod komen. Hier kan als 
betrouwbaar merk OSI genoemd worden. 
Pillenvoer lijkt mooi, maar heeft het volgende nadeel: het valt uiteen in heel 
kleine deeltjes en wat niet onmiddellijk wordt opgegeten komt op de bodem 
terecht en gaat daar liggen bederven. Nog niet de helft wordt opgegeten… 
Het is leuk om de bewonderaars van uw aquarium te behagen: u plakt zo’n 
pil tegen de ruit en de vissen zullen er omheen gaan dartelen tot genoegen 
van de toeschouwers. Leuk, maar niet te vaak doen dus! 
Gevriesdroogd voer is in feite ook een vorm van droogvoer, maar de basis is 
anders: het is levend voer dat bevroren werd en daarna gedehydrateerd (van 
het vocht ontdaan). Het merendeel van de vitaminen en voedingsstoffen is 
bewaard gebleven en dat maakt het tot een uiterst belangrijk voedsel! Het is 
wat duurder dan de eerder besproken voedsels, maar voor de broodnodige 
afwisseling zeker aan te bevelen. Niet teveel tegelijk kopen. Als de 
verpakking geopend is treedt snel bederf op! Het bestaat voor een belangrijk 
deel uit tubifex en muggenlarven. Een goed merk is Dennerle.  
Een echt heel goed voer is diepvriesvoer. Dit bestaat uit ingevroren zwarte, 
rode en witte muggenlarven, artemia, watervlooien en ook wel kuit van 
vissen. 
Het is vrijwel van dezelfde kwaliteit als vers levend voer, maar heeft het 
voordeel 
dat men ervan kan uitgaan dat er geen ongewenste ‘gasten’ inzitten die vaak 
mee gevangen worden als we zelf levend voer gaan vangen. 
Een belangrijk punt is dat we het, voordat we het voeren, eerst moeten 
ontdooien. In feite ligt dat voor de hand: zo’n klompje ijs in het water kan 
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voor de eraan knabbelende vissen toch nooit goed zijn! Hun bekken kunnen 
daardoor bevriezen! 
Het is te verkrijgen in blisters: een plaatje met klompjes voer die stuk voor 
stuk eruit te drukken zijn. Ruto en Dutch Select zijn twee betrouwbare  
merken. 
Tenslotte: levend voer! Dat is voer dat u of zelf gaat vangen of in de winkel 
koopt, in kleine plastic zakjes. Prima voer maar niet zonder risico! 
Het gevaar dat u ongewenste gasten mee vangt en in uw bak deponeert is 

heel groot. En denk niet dat u alle vreemde gasten 
wel ziet en wegvangt uit uw emmertje met 
watervlooien…  
Wat denkt u van de Botulismebacterie? Die ziet u 
echt niet, hoor! Ook voor gekocht levend voer geldt 
dat risico! 
Maar alles op een rijtje: er is zo’n rijk aanbod aan 
voedingsmiddelen voor onze vissen dat we echt 
niet hoeven en mogen volstaan met iedere dag een 
plukje droogvoervlokken! 

 
 
VERENIGINGSKEURING 2014 
Ook dit jaar houdt de vereniging weer een aquariumkeuring.  
Deze zal, net als voorgaande jaren, verricht door Cor de Best en André de 
Graaf. 
Er zal gekeurd worden op doordeweekse avonden waarbij maximaal 2 
aquaria per avond worden gekeurd. Met de deelnemers wordt overlegd op 
welke avond zij kunnen.  
Alle leden en donateurs kunnen aan deze keuring deelnemen en aan de 
keuring zijn geen kosten verbonden. 
Op de verenigingsavond van december zullen de gemaakte foto’s worden 
vertoond en de uitslag bekend worden gemaakt. 
Heeft u interesse om mee te doen, geeft u zich dan op bij André de Graaf 



 
Aquarium-, Terrarium-, en Vijververeniging 
Vrij en Blij       
Opgericht :    1 november 2001           
 
KvK  :  34164757  
Aangesloten bij de Ned. Bond 'AQUA TERRA' 
Onderdeel van jeugdver."Vrij en Blij" te 
Landsmeer 

 
Oplage :  60 stuks + 150 elektronisch 
Druk  :  Jeugdvereniging Vrij en Blij 

 

BESTUUR 
 
Voorzitter  C.J. de Best  

   Garstkamp 314 
  1103 PH  Amsterdam 
  06 - 54678741 

 
Secretaris  A. de Graaf  

Langebreek 5 
1121 KP Landsmeer  
020 - 4824836 
email: vrij-en-blij@hetnet.nl 

 
Penningmeester J. Westmaas  

Meteorenweg 108 
1033 HG Amsterdam 
020 - 6313726 

 
Internetadres tijdelijk niet beschikbaar

 
 

 
 
 
Contributie 2014 per jaar (bij vooruitbetaling) 
 
Volwassen leden (incl.  “Het Aquarium”) € 66,00 
65+ leden (incl. “Het Aquarium”)  € 62,00 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




