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Aqua post is een uitgave van Aqua Verniam. 
 

22 oktober 2007 
 

Erik Prins over “het groeien van 
planten” 

 
 

Redactie: 
redactie@aquaverniam.nl 
 
Informatie: 
www.aquaverniam.nl 
info@aquaverniam.nl 
 
Aqua Verniam houdt iedere 4e maandag van 
de maand een bijeenkomst. 
 

Locatie Adres: 
‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuweramstel 1 
1182 JR Amstelveen 

(N.B.: onder het gemeentehuis) 
Aanvang 20:00 uur 

 

 
Contributie per jaar: 
 

Gewoon lid:   € 45,= 
Jeugdlid:    € 40,= 
65+ Lid:    € 40,= 
Huisgenotenlid *)  €   6,50 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en dient bij 
aanmelding te worden voldaan. Indien het lid-
maatschap in het lopende jaar wordt aange-
gaan is het bedrag naar ratio verschuldigd. 
 
De contributie dient vooraf betaald te worden. 
Opzegging moet 3 maanden voor het einde 
van het jaar plaats vinden. 
Bij te laat betalen wordt er €2,25 extra in reke-
ning gebracht. 
Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester Aqua 
Verniam Amstelveen 
 
*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen mogelijk 
voor inwonende huisgenoten van een lid. Zij 
ontvangen géén uitgave van zowel Aqua Post 
als Het Aquarium van de NBAT. 

Bestuur: 
 
Voorzitter: 
Esther  van Rijnsbergen - Louwerse 
Westwijkplein 126 1187 LW Amstelveen 
tel.  06-22151537 
e-mail: esther@aquaverniam.nl 
 
Secretaris /  ledenadministratie: 
Johan Schipper  
Velperpoort 28 2152 RT Nieuw Vennep 
tel 0252-686665 
E-mail: johan@aquaverniam.nl 
 
1ste Penningmeester: 
Mirjam Vermeij, Boomgaard 63 
1432 LD Aalsmeer 
tel. 0297- 870533 
E-mail mirjam@aquaverniam.nl 
 
2de Penningmeester: 
Ruud Koning, Fideliolaan 121 
1183 PK Amstelveen 
tel. 020-6436208 
E-mail: ruud@aquaverniam.nl 
 
 
De technische commissie 
Pieter van IJsendoorn en Mario de Jong 
Email: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 
0297-560406 
 
Huiskeuringscommissie: 
Ernst en Marianne Zittema, Praam 341 
1186 TV Amstelveen 
tel. 020-4532014 

E-mail: hkc@aquaverniam.nl 

Redactieadres Aqua Post: 
Wout Goudriaan, J. v. Gasterenlaan 24 

1187 SE Amstelveen 
E-mail: wout@aquaverniam.nl 
 
 
 
 
Aqua Verniam  is opgericht op 24 februari 1955, 
goedgekeurd bij KB van 13 november 1974 num-
mer 122.  
Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van 
de K.v.K te Amsterdam onder nr. 531241 
Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra. 
 
Wilt u adverteren in aquapost en of op de webpagi-
na? Neem dan contact op met de redactie.  
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De huiskeuring staat weer voor de deur, 
nog een kleine twee weken op het mo-
ment dat ik dit stukje schrijf. 
Eigenlijk ben ik er nog helemaal niet klaar 
voor. Ik heb mij dan wel aangemeld een 
tijd geleden, maar dat was al voordat ik 
voorzitter werd. Als voorzitter, vind ik, zou 
je toch wel een beetje een goed figuur 
moeten slaan, maar ik ben bang dat mij 
dat niet gaat lukken met hoe de bak er nu 

uit ziet.  

Eigenlijk wilde ik met mijn grote bak mee 
doen, maar sinds de discussen daarin zit-
ten doen de planten het niet meer zoals 
het zou moeten. Iedere leek (inclusief mijn 
echtgenoot) vindt die bak, lees: de discus-
sen, het mooist. Maar voor mij is het dui-

delijk dat ik daarmee op dit moment geen 
hoge ogen ga gooien bij de keuring.  
Henk Scholte is laatst eens bij mij langs 
geweest en die adviseerde ook om met 
mijn andere bak mee te gaan doen (de 
160 lt..) Hij had nog een aantal hele goe-
de tips en adviezen waarvan ik er al een 

aantal heb opgevolgd. Grootste nadeel is 
alleen dat ik met een algenprobleem zit 
en het lukt maar niet om het weg te krij-
gen. Op een afstandje zie je het niet, 
maar dichtbijD Ik heb weinig hoop dat ik 
dat voor de keuring nog goed ga krijgen. 
Maar goed, dan doe ik dus maar mee 
voor de adviezen die je krijgt. Die kan ik 
momenteel heel goed gebruiken! Ik ben 
bang dat ik ergens als laatste ga eindigen. 

Gelukkig zijn er wel nog een aantal aan-
meldingen bijgekomen voor de huiskeu-
ring, dus nu zijn er negen man met tien 
bakken die mee doen. Dus dat wordt een 
druk programma de 20e. 
Het lijkt mij ontzettend leuk om zo’n dag 
eens mee te maken, dus ikzelf ben die 
dag ook van de partij. Kan ik al die bak-
ken ook eens in het echt zien. 
 

De hobby groeit mijzelf momenteel een 
beetje boven het hoofd. Soms kun je mij 
wel impulsief noemen en daardoor heb ik 
nu dus een beetje te veel aquaria in huis. 
Daarom wil ik er in ieder geval twee weer 
de deur uit doen, of liever gezegd, de vis-
sen die er in zitten, want de bakken zou ik 
nog wel willen houden om een beetje te 
experimenteren met bijvoorbeeld planten 
en het zelf kweken van artemia. Op zich is 

het wel goed te doen om de bakken leeg 
te krijgen, want in de ene zitten alleen 
maar garnalen, dus wie interesse heeft, 
laat maar weten! In de andere bak zitten 
negentien jonge kersenbuiken en een 
koppel maanvissen, plus nog wat kleine 
visjes die ik over heb van voorheen. Dus 
als er iemand is die graag het koppel 
maanvissen wil overnemen of een aantal 
kersenbuiken, ik hoor het graag! 

 
Het probleem wat ik hiervoor al genoemd 
heb brengt mij meteen bij een dringende 
vraag van het bestuur aan de leden. Om-
dat wij graag alles goed willen doen en 
nieuwe leden willen werven, is het heel 
erg nodig dat er wat mensen bij het be-

Van de voorzitter@ 
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stuur betrokken worden om wat taken over 
te nemen. Dus iedereen die een hart heeft 
voor de vereniging, laat het even weten als 
je bereid bent om een taak op je te nemen. 
 
Omdat Wim van den Born geen tweede 
penningmeester meer is was er natuurlijk 

iemand nodig die dat over ging nemen. Die 
persoon is nu gevonden in de vorm van 
Ruud Koning. Hij heeft inmiddels een ver-
gadering bijgewoond. Bij de volgende le-
denraad zal hij (als men het ermee eens is) 
officieel aangesteld worden.  
 
De komende verenigingsavond hebben wij 
een (voor mijn idee) zeer interessante le-
zing van Erik Prins. De man is hier al eens 

eerder geweest en is toen goed ontvangen. 
Deze keer gaat hij het hebben over welke 
omstandigheden en voedingsstoffen er no-
dig zijn om je planten optimaal te laten 
groeien. Ikzelf denk dat het een zeer boei-
ende lezing zal worden. Ik hoop op een 
goede opkomst, hoe meer mensen hoe ge-
zelliger natuurlijk! 
De vorige verenigingsavond was erg gezel-
lig vond ik.  

Hans, ik wil je nogmaals bedanken voor het 
voorbereiden van die presentatie! 
Helaas waren er niet zoveel mensen, ik 
hoop dat dat de komende keer wat meer 
zal zijn! 
 
Dus hopelijk tot de 22e! 
Vriendelijke groet, 
Esther van Rijnsbergen – Louwerse 

Vissen in het nieuws 
'Piranha's vreten de singel leeg'  

ROTTERDAM - De blauwe piranha’s die 
vorige week mogelijk op drie verschillende 
plekken in Rotterdam zijn waargenomen, 
zijn niet gevaarlijk voor mensen.  
Wel kunnen ze het natuurlijk evenwicht 
verstoren in de singels en sloten waar ze 
zijn gezien, vreest herpetoloog Peter van 

Baarlen van reptielenopvang Teriguana.  
Ik schat in dat er per locatie zo’n tien à vijf-
tien rondzwemmen. Want waarschijnlijk 
heeft iemand zijn hobby beëindigd en z’n 
aquarium leeggegooid op die plekken. Ze 
vreten de komende maanden de singel 
leeg, maar ze zullen de winter niet overle-
ven. 
Van Baarlen heeft de tropische vissen, on-
geveer dertig centimeter groot en oor-

spronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, 
met eigen ogen zien zwemmen in de sin-
gel onder de Smeetslandsedijk in Rotter-
dam-Zuid. Ook kreeg hij meldingen over 
waarnemingen in de sloot in Laag Zestien-
hoven en in een singel in Kralingen. Vol-

gens Van Baarlen is het geen doen de die-
ren te vangen. 
Wie moet grinniken om de vondst van de-

ze vreemde eenden in de bijt, moeten 
eerst nadenken, vindt Van Baarlen. ,,Er 
schuilt een enorm dierenleed achter dit 
soort berichten. Want beesten die worden 
losgelaten op plekken waar ze niet aarden, 
sterven een heel gruwelijke dood.’’ 
Deze piranha’s, zijn gewoon te koop bij 
dierenspeciaalzaken, weet Van Baarlen.  
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Van 26 september tot 27 november is in 
Amsterdam de spectaculaire openluchtten-
toonstelling Planet Ocean te zien met 
kleurrijke onderwaterfoto's van de bekende 
natuurfotograaf Dos Winkel. De expositie 
is te bewonderen op het plein voor de St-
opera en bestaat uit 100 levensgrote foto's 

van vissen, kreeften, zeezoogdieren, kora-
len en andere organismen. De expositie is 
7 dagen per week, 24 uur per dag geo-
pend en gratis toegankelijk. 's Avonds en 's 
nachts zijn de panelen verlicht. De ten-
toonstelling wordt mede mogelijk gemaakt 
door onder meer het Wereld Natuur Fonds. 

 
Dos Winkel werd in 1947 in Haarlem gebo-
ren, maar reist al twintig jaar de hele we-

reld over om de natuur onder water met 
zijn fotocamera vast te leggen. Winkel ver-
wierf vooral bekendheid met zijn fotoboe-
ken, maar ook veel grote, internationale 
tijdschriften publiceerden werk van hem. 
Verder zijn diverse tv- documentaires over 
zijn werk bekroond. Bijzonder aan het werk 
van Winkel is dat hij zichtbaar maakt wat 
doorgaans onder de wateroppervlakte ver-

borgen blijft. Daarbij kiest hij ervoor om in 
te zoomen op de details. Zo maakt hij de 
kijker bewust van de schoonheid van het 
leven onder water en van de noodzaak die 
te beschermen. 
 
De foto's zijn voorzien van teksten met 

leerzame wetenswaardigheden over de 
natuur onder water. Ook zijn er begelei-
dende teksten over de activiteiten van het 
WNF om de zeeën te beschermen. Recht 
tegenover de Stopera staat een informatie-
paviljoen waar boeken, posters en prent-
briefkaarten van het werk van Dos Winkel 

te koop zijn. In het pavil-
joen draait ook continue 
een documentaire over 

het werk Winkel. Het pavil-
joen is geopend van 10 tot 
19 uur. 
 
Het WNF is nauw betrok-
ken bij de tentoonstelling 
in het kader van de be-
wustwordingscampagne 
'Kies voor een Levende 
Zee', die op 30 september 

van start gaat. Het is voor 
het tweede achtereenvol-
gende jaar dat het WNF 
aandacht vraagt voor be-
scherming van de natuur 
onder water. 
 

De tentoonstelling Planet Ocean is een ini-
tiatief van de Italiaanse natuureducatieor-
ganisatie ANUA (Associazione per la Natu-

ra, l'Uomo e l'Ambiente). ANUA heeft de 
afgelopen jaren al diverse andere open-
lucht tentoonstellingen georganiseerd. Met 
deze activiteiten wil ANUA bewustwording 
kweken voor de noodzaak van duurzame 
ontwikkeling. Eerder organiseerde ANUA 
de tentoonstelling 'Earth from above' met 
foto's van Yann Arthus-Bertrand. 

Spectaculaire tentoonstelling onderwaterfoto's  
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De agenda vermeldt een praatavond maar 
om geen oeverloze discussie te krijgen 
heeft Hans een powerpoint over de dimba-
re TL gemaakt en ter illustratie een verslag 
over de ombouw van een lichtkap door 
Pieter en Mario. 
Al met al is het een voortreffelijke presen-

tatie geworden.  ‘Chapeau’, ofwel petje 
(beter vertaald hoed) af voor deze klus. 
 
Aan mij dus de dankbare taak om er voor 
Aqua Post chocola van te maken. U moet 
wel even bedenken dat ik in deze materie 
niet echt thuis ben (zeg maar een leek zo-
als de meeste aanwezigen) en me daar 
eerst nu achter de PC echt in ga verdie-
pen. Waarschijnlijk heeft Hans al een boos 

voorgevoel gehad en bij mijn aankomst 
wordt aan mij het verzoek gericht het ver-
slag voor AP te maken. 
Ik heb pen en papier bij mij en Hans heeft 
gelukkig een ‘uitdraai’ van de presentatie 
gemaakt. Ter plekke begrijp ik wel onge-
veer wat hij bedoelt, maar om dan ook nog 
zinnige aantekeningen te maken....dat is 
andere koek. Hans, in ieder geval hartelijk 
dank voor het geheugensteuntje! 

 
Waarvoor nu alweer nieuwigheden op het 
gebied van aquarium-verlichting? 
Ik herinner me nog als de dag van gisteren 
dat de eerste bruikbare TL’s boven de 
aquaria gemonteerd werden. Oei wat een 

deceptie. De prachtige Cryptobestanden 
smolten weg als sneeuw voor de zon. Oor-
zaak: plotseling kregen ze veel meer licht 
en als je Crypto’s aan plotselinge verande-
ringen blootstelt dan slaat de bladverslij-
ming toe. Om soms definitief de pijp aan 
Maarten te geven. De bladeren werden 

steeds kleiner en de liefhebbers van toen, 
waar ik ook bij hoor, waren als snel van 
mening dat alleen de kleur 32 (super 
warmwit) nog bruikbaar was voor aquari-
um verlichting. Mijn trots waren toen de re-
cent in de hobby zijnde Cryptocoryne affi-
nis. En die lieten wel erg duidelijk zien dat 
ze alle andere buizen behalve de 32 niet 
waardeerden. Nu was de  32 een buis met 
veel rood in het spectrum en betrekkelijk 

weinig kijklicht (geelgroen). Na een tijdje 
wennen kwamen ze wel weer bij. Maar ik 
blijf de Cr. affinis een lastige plant vinden 
ondanks de snelle groei, de bladverslij-
ming slaat bij dit juweeltje wel erg snel toe. 
In een ander verhaal zal ik op deze ‘oude 
tijd’ bakken met hun hebbelijkheden en be-
perkingen nog wel eens terugkomen. 
  
Uiteraard hebben we inmiddels onze me-

ning bijgesteld. Nu kunnen we planten 
houden die voorheen onder gloeilampen 
niet te houden waren. Wel als je bak het 
van daglicht moest hebben. En dat was 
toen heel gewoon. Maar de tijd van de 
grandioze Cryptobakken lag voorgoed 
achter ons. 
Nu dus weer een nieuwigheid: de dimbare 
TL die ook nog een stuk zuiniger is wat 
stroomverbruik betreft. Ten dele want je 

kan je VSA niet meer als bodemverwar-
ming gebruiken. Inderdaad je hebt vrijwel 
geen restwarmte van het nieuwe systeem. 
En dat is nu precies waarom ik niet snel 
zal overstappen. Want als je in een bak 
bodemverwarming wilt hebben moet deze 
leeg. Bovendien gebruikt deze ook stroom 
teneinde warmte te produceren die ik van 
de ouderwetse VSA cadeau krijg. Nu ja, 

Impressie Contactavond 25 september 2007 
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cadeau? Ook zijn de VSA’s (in een kastje) 
superhandig om diepvries brood e.d. rede-
lijk snel te ontdooien. Dat moet u maar on-
der het kopje ‘Hollandse’ zuinigheid ‘ plaat-
sen. Of zo u wilt onder ‘economisch huis-
houden‘ rangschikken. Maar ik zit natuur-

lijk mezelf een beetje te bedotten. Ook de 
restwarmte is opgewekt en kost energie. 
 
Maar ter zake! Het nieuwe systeem heeft 
ook voordelen. Dus eerst maar even de 
systemen vergelijken. 
 
Het oude type 
Hier gebruiken we teneinde de TL te star-
ten een voorschakelapparaat en een star-
ter. In samenwerking met de starter ver-
oorzaakt het voorschakelapparaat (in het 
vervolg VSA genaamd) een korte stroom-
stoot door de twee gloeidraden van de TL. 
Wanneer de contactpunten in de starter op 
elkaar komen (gevolg van de gasontlading 
en temperatuursverhoging in de starter) 
wordt de elektrische stroom zo sterk dat de 

twee gloeidraden in de TL gaan doen wat 
ze moeten doen : gloeien, waardoor de 
elektronenemissie (elektr.-uitstoot) op 
gang komt. Als de starter zich weer opent 
door de ingetreden afkoeling, is het con-
tact verbroken. Het VSA neemt nu het heft 
in handen en gaat de stroomafgifte op een 

fractie van het vorige niveau regelen. 
Dit luistert nauw, zorg daarom altijd dat je 
een bijpassende VSA bij de TL kiest an-
ders blaas je hem op.  
 
Een voorbeeld: 
In het verleden gebruikte ik Osram Lumilux 
buizen van 72 cm lengte (16 watt /26 mm 
doorsnee). 
  

Die dekte in mijn 80 cm bakje heel aardig 
de oppervlakte zonder al te grote dode 
hoeken. Er werd echter een VSA bij gele-
verd van 20 watt. Tot mijn ergernis sneu-
velden de buizen binnen een half jaar. 
Voordat mijn leverancier achter de oorzaak 
kwam zijn er aardig wat buizen gesneu-
veld. Een 20 watt VSA kan echter wel 18 
watt TL’s bedienen. Dit gaat bij mij al jaren 
uitstekend. Dit verschil is dus te overbrug-

gen. Voor Lumilux 16 w is echter een 15 
watts VSA een must. 
 
Hoe komt het dat een ‘aftandse’ TL oude 
type knipperend ter ziele gaat? 
Bij oude buizen zal de pasta op de gloei-
draden die het mogelijk maakt elektronen 
uit te zenden gaan slijten. Het gevolg is dat 
de spanning in de gloeidraden niet vol-
doende daalt. De starter zal opnieuw in 
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werking treden. Dit gaat continue door en 
veroorzaakt het beruchte knipperen totdat 
de elektrode en mogelijk ook de starter be-
zwijkt. En je mogelijk reeds knettergek 
bent van dat verschijnsel. Voor goed be-
grip: het woord k............ mogen we sinds 
kort ook in het openbaar gebruiken. 

 
De elektronische VSA is dimbaar  
Het voordeel van een elektronische VSA is 
dat je de verlichting zeer geleidelijk kan 
dimmen en van vrijwel niets geleidelijk op 
sterkte kan brengen.  
Dit is mogelijk door de  fluorescentielamp 
te voeden met stroom van een zeer hoge 
frequentie (trillingsgetal) waardoor de lamp 
bij de start ook niet het geknipper van de 

buizen in het oude systeem vertoont. 
Al ontsteek je eerst de kamerverlichting 
dan nog is het langzaam opkomen van 
een gedimde buis wat aangenamer voor 
de levende have dan de op volle sterkte 
knipperende buizen van het oude systeem. 
Ik kan me goed voorstellen dat een vis bij 
het meemaken van een knipperende TL zo 
ongeveer een hartverzakking krijgt.  
 

Maar er zijn meer voordelen: 
• het rendement van de prijzige energie 

is belangrijk hoger,  
• de buizen gaan langer mee, 
• de afmetingen van het VSA zijn veel 

minder omvangrijk, 
• ze geven veel minder warmte af, dit is 

vooral op warme dagen een voordeel. 
De temperatuur van het aquarium zal 
niet zo snel oplopen. 

 
Nu heeft elk voordeel ook zijn nadelen, zo 
ook dit systeem: 
• Je heb van die lui (zoals ik) die van de 

nood van de warmteafgifte een deugd 
(creatief gebruik) maken. Ik heb al ja-
ren geen verwarmingselement in de 
bak. Die behoef ik dus niet te camou-
fleren als de keurmeester op visite 
komt. Ventileren doe ik alleen op war-
me dagen door de VSA’s wat lager in 
het kastje onder de bak te brengen. 

• De toch best pittige kosten die de aan-
schaf van het nieuwe systeem mee-

brengt, maar die verdien je  op de lan-
ge duur terug. 

 
Voor de verdere werking verwijs ik naar 
‘Wikipedia / voorschakelapparaat‘ daar dat 
verhaal hier te veel ruimte in gaat nemen. 
Als je geen PC hebt, vraag dan aan Hans 
of Nico een kopietje van dit document. 
 
 

Tenslotte: 
Leden van Aqua Verniam mogen een be-
roep doen op Pieter en Mario als zijn geen 
kans zien de lichtkap zelf om te bouwen. 
Dat is tenslotte niet ieders werk! 
 
Nico. 

(Bij tabel op blz 9) 
Merk = Naam fabrikant 
Type  = naam / type nummer van de buis 
Kleurtemperatuur = in Kelvin  wordt de kleur aangeduid. Hierbij is 2700 warm (meer 
rood) en 10000 koud (meer blauw)  
Kleurweergave index Ra. = Hoe hoger (max = 100) hoe beter de kleurweergave is.  Dit 
zegt niets over hoe een plant gaat assimileren onder dit licht  maar over hoe beter de 

kleurweergave 
Groeirendement =  een waarde waarbij hoe hoger de Ra hoe beter het licht overeen-
komt met wat de plant nodig heeft. m.a.w. de Osram 19 heeft een rendement van 120  
tegen een  Philips 950 met een rendement van 190 geeft dat  je  een bijna gelijk rende-
ment haalt als je  als je 3 maal een Osram (3 × 120 = 360) tegen 2 maal een Philips (2 × 
190 = 380) alleen heb je dan maar twee i.p.v. drie buizen nodig.  
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Kleuren en Groeirendement 

Merk 
 

Type 
 

Kleur-
temp.  
In °K 

Kleurweer-
gave 

-index, Ra 
Groeiren-
dement  

Extra warm wit  tot 2900 K    

Philips TL'D 827 2650 85 180 

Philips TL'D 927 2700 95 190 

Sylvania IF 2700 95 130 

Warm wit 2900-3000 K    

Philips TL'D 29 2950 51 130 

Sylvania WWX 183 3000 85 195 

Philips TL'D 930 3000 95 190 

Philips TL'D 830 3000 85 195 

Dennerle 

Trocal de Luxe  

Special plant 3000 85  

Osram 31 3000 85 195 

Koel wit 4000K    

Philips TL'D 940 3800 95 190 

Sylvania CWX 3850 85 135 

Philips TL'D 840 4000 85 195 

Sylvania CWX 184 4000 85 195 

Osram 21 4000 85 195 

Dennerle 

 Trocal de Luxe  

Kongo White 4000 85  

Dennerle Trocal Super Color Plus 4100 85  

Philips TL'D 33 4200 63 160 

Sylvania CW 4250 65 160 

Osram 20 4250 65 160 

Sera Tropic Sun royal 4700   

Sera Plant color 4900   

Extra Koel wit > 5000 K    

Osram 19 5000 98 120 

Sylvana Daylightstar 5000   

Dennerle 

Trocal de luxe  

African lake 5000 85  

Philips TL'D 950 5300 98 190 

Duro-Test True-Lite 5500 90 130 

Dennerle Trocal de Luxe Amazon day 6000 85  

Sera Briljant Daylight 6000   

Osram 10 6250 75 140 

Philips TL'D 965 6500 97 140 

Philips TL'D 865 6500 85 170 

Philips TL'D 79 7000 94 120 

Philips Aquarelle TL'D 89 10000 70 194 

Sylvana  Aquastar 10000   

Sera Blue Sky royal 12000   
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Het Flora mate dimprogramma: 
Om de Flora mate dimmer te gebruiken 
moet er eerst een dimprogramma gemaakt 
worden, dit is zeer eenvoudig op iedere 
PC te doen en dit kan voorbereid worden 
zonder dat de dimmer aangesloten is. 
De dimmer heeft geen echte klok en begint 

iedere ochtend opnieuw te tellen vanaf het 
moment dat hij aangezet wordt, daarom 
moet je ingeven hoe laat de klok aan gaat. 
Als je bijvoorbeeld de klok aan: op 07.00 
zet dan rekent de dimmer vanaf het mo-
ment van aanzetten alsof het 07.00 is. 
Vervolgens kan je een zelf bedacht pro-
gramma aanmaken voor 4 (eventueel dub-
bele) EVSA’s. in de praktijk is gebleken dat 
je het niet al te uitgebreid hoeft te maken, 

het programma kan in stapjes van 1% en 
30 seconden ingesteld worden maar als je 
stappen van 10% en enkele minuten aan-
houd gaat dat ook prima, een lichtsterkte 
verschil van 1% zie je toch niet. 
 

Je kan hierbij ook nog een ‘middagdip’ in-
stellen om het Co2 niveau weer een beetje 
te laten herstellen, op deze manier ben ik 
er in geslaagd om de planten goed te laten 
groeien en de Co2-fles vrijwel niet meer 
aan te laten slaan. 
 

Het programma is 
ook in grafiekvorm 
beschikbaar en 
deze grafiek is bo-
venaan zichtbaar, 
er kan voor 2 gra-
fiektypen gekozen 

worden. Ook is het 
mogelijk om het 
programma op te 
slaan en op die manier kan je dus diverse 
programma’s bewaren (zomer/winter etc). 
in de zomer kan je de TL’s iets zwakker 
zetten, dat spaart energie, ze worden niet 
zo warm en er is toch meer licht van bui-
ten. 
De energie besparing van een EVSA ten 

opzichte van een VSA is 60% dus de ho-
gere aanschafprijs is snel terugverdiend. 
Omdat de TL’s altijd in één keer flikkervrij 
starten gaan deze ook langer mee en star-
ters zijn ook niet meer nodig. 
Bij gebruik van de standaard EVSA’s werkt 
het systeem direct goed, bij andere mer-
ken kan het nodig zijn om te calibreren, 
ook dat kan via het programma. Om te kij-
ken hoe een bepaald dimpercentage eruit 

ziet is er ook de mogelijkheid tot handbe-
diening. 
 
Dimbare EVSA’s zijn ook zonder dimmer te 
gebruiken, de TL’s starten dan ook zonder 
flikkering en een starter is dus niet nodig, 
voor de knutselaars: je kan ze ook hand-
bediend dimmen door er een potmetertje 
op te zetten, dat kan rechtstreeks want de 
stroom is maar 30 milliampère. Ik heb ook 

eens gezien dat een hobbyist er een klein 
zonnecelletje opgezet had waardoor de TL 
automatisch dimt als er heel veel licht van 
buiten in de bak valt! 
Door de stuurstroom te onderbreken 
(schakelaartje) kan de TL op 100% brand-
sterkte geschakeld worden zonder het 
dimprogramma te verstoren. In principe 
kunnen alle 4 de EVSA’s én de dimmer via 

Flora-mate dimmer 



11 

 

één schakelklok geschakeld worden. Ik ge-
bruik er meerdere omdat ik de TL’s apart 
aan en uit wil kunnen zetten. 
Dit is veruit de goedkoopste oplossing om 
een zeer goed werkende zonsopkomst en 
ondergang te simuleren, het had beter ge-
kund omdat de aansluitingen vrij onhandig 

zijn maar als je hem plaatst en er verder 
niets mee doet heb je daar geen last van. 
 

De prijzen: 
Dimmer: 92,50 incl. adapter, bedrading, 
stekkertjes, Usb kabel en software. 

EVSA: 60,- voor een enkele en 70,- voor 
een dubbele 
De EVSA herkent zelf het type (T5/T8) en 
wattage (er zijn 3 uitvoeringen: 18/36, 

36/58 en 80). 
 
Een stapje hoger is de Thinke AquaCon-
troller, deze heeft wel een eigen klok en 
een display en kan ook zonder PC gebruikt 
worden, alleen voor max. 3 (dubbele) 
EVSA’s: 293,- 

En als je het heel mooi wilt maken kan je 

voor de GHL profilux kiezen, deze kunnen 

nog veel meer, zoals PH en temp controle 

en sturing: v.a. 192,- voor de basisunit 

(reken op 500,- voor een compleet sys-

teem!) 

Pieter. 
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Een topper voor in het aquarim. 

Een plant die in een beginners aquarium 
niet mag ontbreken is de Lobelia cardina-
lis. 

 
Maar ook de ervaren aquariaan weet deze 
plant te waarderen. Deze plant groeit lang-
zaam wat hem bij uitstek geschikt maakt 
als voorgrondplant. Ideaal is de Lobelia 
voor het maken van een straatje. 
Een straatje is een plantengroep die vanaf 
voorruit naar de achterwand geplant wordt. 
Oplopend  van laag vooraan tot hoog bij 

de achterwand. Breed geplant vooraan en 
smal bij de achterwand. 
Dit versterkt de dieptewerking van het 
aquarium.  
 
Een voordeel van dit plantje is dat het 
makkelijk te stekken is. Dit doen we door 
het snijden van een kopstek. Daarbij laat je 
de onderkant van de plant in de bodem 

staan en snij je het plantje halverwege af.  
Deze kopstek heeft als het mogelijk is zo’n 
6 of 7 bladeren aan de stam.  
 
• Nu steken we het stekje ongeveer een 

centimeter in de grond. Al snel zal de 
stek wortels gaan vormen. 

• Nu hebben we twee planten want de 
moederplant staat nog met haar wor-
tels in de aquariumbodem.  

• Op het snijpunt gaan nu vaak twee 
slapende ogen uitlopen. We zien nu 
dat er twee nieuwe plantjes gaan 
groeien op de moederplant.  

• Als ze groot genoeg zijn kan je deze 
stekjes weer van de moederplant af-
snijden. Dus dan hebben we al weer 4 

planten in plaats van één.  
• Het is  op deze manier heel eenvoudig 

om van enkele planten een hele straat 
op te kweken. 

 
Natuurlijk gaan er een paar maanden over-
heen om een straat te kweken, maar wie 
heeft er haast ?  
 
De Lobelia cardinalis is een plant die zijn 

oorsprong heeft in midden en oost, Noord 
Amerika. We vinden hem daar aan de oe-
vers van meren, rivieren en in moerassen.  
 
De plant kan boven water een meter hoog 
worden en heeft prachtige helder rode 
bloemen. Ik heb hem al in de tuin gehad, 
in het voorjaar is deze plant te koop in de 
tuincentra. De plant is niet winterhard, 
maar een zachte Hollandse winter onder 

wat bladeren kan een uitzondering maken. 
Mooi is ook te zien dat de bladeren boven 
water er heel anders uitzien. Smal ellip-
tisch, tot 18 cm lang en vaak wijnrood. 
 
Wouter Goudriaan. 
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Zo maar wat inzendingen op het forum, bij 
elkaar gezet om jou een beeld te geven 
wat er op het forum gebeurt. 
 
I 
Ik ga binnenkort naar aquarium Velthuis 
voor de aanschaf van aquarium met tech-

niek. (125*45*45). Ik denk zelf aan een 
maataquarium met biologisch filter in 
plaats van potfilter(s). Is dit handig of juist 
niet? Ik hoor graag tips of specifieke zaken 
waar ik op moet letten, ook wat betreft ver-
lichting. dank voor reacties 
 
Wie heeft er nog een paar aquarium plan-
ten.....over... Worden afgehaald na overleg 
Bij voorbaat dank, Mario2. 

 
Best wel veel Hetherantera Zosterifolia en 
ook nog Limnophylum  in de aanbieding.
(weet niet zeker of ik het zo goed schrijf, 
ben echt slecht in de namen) 

 
Ik heb hier nog 3 jonge heren zwemmen 
die graag in een nieuwe bak willen (papa 
cacatouides is toch een stuk groter en vind 

de pubers niet leuk) 
Ze zijn allemaal rond de 5 maanden - een-
tje is een schat en is heel erg handtam en 
vind het leuk geaaid te worden bij het 
schoonmaken 
Ze zijn absoluut niet agressief - misschien 
vind iemand het leuk eentje te hebben 

(met z'n twee gaan ze wel vechten) voor 
een beetje oranje in de bak 
 
Ik heb 19 kersenbuiken in de aanbieding... 
De grootte varieert van 3 tot 5 centimeter 
nu denk ik. Ik weet niet of er iemand is die 
graag een aantal van die beestjes wilt heb-
ben, maar ze zijn in ieder geval gratis af te 
halen. 

 
Te geef, een schooltje Brachydanio's. Zeer 
levendige visjes, maar helaas net iets te 
dynamisch voor de rest van mijn vissenbe-

stand. 
 
Hallo aqua vrienden, Mijn bak kan nog wel 
een rood accent gebruiken, bv. Althernan-
thera reineckii 'Lilacina', wellicht heeft ie-
mand voor mij 
nog wat overtollig spul staan. ben be-
nieuwd naar reacties. groet Ruud 
 
Puntslakken die mijn zand mooi kunnen 

luchtig houden dus als iemand van ze af 
wil, ze hebben een nieuw huis. 
 
Lijkt mij gezellig en leerzaam om met onze 
leden een bezoek te brengen aan een be-
kende Aquarium winkel of beurs. Hoorde al 
verschillende namen van mogelijke kandi-
daten voor een bezoek afgelopen maan-
dag. 
 

Van het forum 
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Misschien goed om een lijst te maken van 
die leden die andere leden kunnen bijstaan 
als zij op vakantie zijn etc. Of als back-up 
kunnen dienen voor de buren (die de bak
(ken) verzorgen tijdens de afwezigheid) als 
er iets misgaat met het aquarium/ verzor-
ging etc. Ik geef mij hierbij al vast op. Kun-

nen het een apart onderwerplijst maken op 
onze website met tel/mail etc. Kan niet zo 
zijn dat, als wij van vakantie etc terug ko-
men geen vis meer over hebben door 
overvoeding etc. Suggesties... 
Mario Roelvink 
 
Ik vind het stuk van Bob Klaasen in de 
Aqua Post van september 2007 heel goed. 
Het is leuk en prettig om te lezen. Ik heb 

het daarom ook met veel plezier gelezen. 
Ik zou bij deze Bob graag uit willen nodi-
gen vaker een bijdrage aan de Aqua Post 
te leveren. Ik denk dat ik dit namens meer 
leden kan zeggen/schrijven. Groet, Johan 
Schipper. 
 
Ik kon niet komen afgelopen maandag 
avond. Wat is er gebeurd, wie wil mij dat 
vertellen.  Schrijf hier even een klein ver-

slagje voor de leden die er niet waren. 
Groet Wout.  
 
Antwoord: Hallo leden, Wat was er maan-
dagavond te doen: Hans heeft een prima 
verhaal gehouden, met afbeeldingen op 

het scherm, over de techniek van TL-
buizen en diverse soorten voorschakel-
units, dimmers, etc.. Daarna heeft Pieter 
met aanvullingen door Mario en met dia's 

laten zien hoe ze bij Esther in haar hoek-
aquarium de verlichting hebben omge-
bouwd. Uiteraard zijn er ook div. vragen 
gesteld en van antwoord voorzien. Nico 
maakt er een verslag van voor de Aqua 
Post. 

 
 
 
Wout is dit korte verslagje 

van mij voldoende? Wil je 
nog iets weten dan hoor ik. 
Groet, Johan Schipper. 
 
 
Zo zie je maar weer mis-
schien iets gemist, kijk dan 
op het forum. 
Groet Wout. 

Althernanthera reineckii 'Lilacina 
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De vraag aan het einde van het vorige arti-
kel was hoe de planten het zouden gaan 
doen. Sindsdien is dit inderdaad een vraag 
gebleven en daar zijn tal van andere typi-
sche hobbyvragen en ervaringen bijgeko-
men. 
 

Boraras on line 
 
Om maar wat te noemen: niet alles dat 
Thais is (weet u nog, dat was en is de op-
zet van mijn speciaalaquarium) verhoudt 
zich met en tot elkaar. Zo heb ik een 
schooltje van circa 20 Boraras Micros 

rondzwemmen – de kleinste karpertjes ter 
wereld, zo valt in de literatuur te lezen. Ik 
heb deze visjes, samen met 15 Thaise re-

genbooggarnaaltjes, eind augustus on line 
besteld via Daniel & Miranda’s Kreeften en 
garnalen shop. Het idee achter deze keuze 
was dat in een niet zo’n grote bak als die 
van mij een schooltje superkleine visjes 
juist een ruimtevergrotend effect zou kun-
nen hebben – visueel dan. En dat bleek 
ook zo te zijn – het is een enorme bak ge-
worden. 
 

Het aardige van de Boraras is dat ze rustig 
zijn. Na een paar dagen zwemmen ze met 
z’n allen, althans grosso modo, rustig van 
de ene kant van de bak naar de andere 
kant. Ze houden van een spelletje met een 
harde waterstraal. Leuk om naar te kijken. 
In zekere zin echter ook een beetje verras-
send omdat Boraras Micros moerasvisjes 
zijn. Het lijkt mij dat daar in die Thaise 

moerassen niet zo veel gang in het water 
zit. Ik heb er eerder het beeld bij van wa-
tertjes die helemaal geen tot zeer weinig 
beweging kennen. Zoiets als het natte 
veenland aan de westkant van onze oude 
trouwe Poel, die wij kunnen zien als wij op 
de Korenaar aan rijden. Daar staat het wa-

ter ook vrijwel stil. Alleen stijgt en daalt het 
wat, maar that’s it. Maar goed, rustige vis-
jes dus. 
 
Naar de sweatshop 
 
Een weekje later ben ik eens bij Holgen 
gaan kijken. Het was een van de laatste 
echt warme zomerdagen, dus ik heb de 
fiets gepakt. Zwetend als een otter kwam 

ik bij Holgen aan. Leuk winkeltje, kan niet 
anders zeggen. Wat rondkijkend en keuve-
lend – het was rustig in de toko – besloot 
ik om twee soorten vis aan te schaffen. 
Een schooltje Brachydanio rerio en een 
koppeltje Trichogaster leeri, alles wederom 
van Thaise oorsprong. De jongeman die 
mij hielp wist niet helemaal zeker hoe een 
mannetje Trichogaster zich onderscheidt 
van een vrouwtje. Achter uit de zaak riep 

desgevraagd de bazin dat een mannetje 
een meer driehoekige rugvin had. En dus 
ging de jongeman op jacht. Ontzettend blij 
gestemd ging ik 10 minuten later met 10 
zebrabarbeeltjes en 2 diamantgoerami’s, 
en een gratis dropje in de mond, naar huis. 

 

Oude rot begint opnieuw (deel 3) 
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In een periode van een week of twee vie-
len mij aan aantal zaken op: 
 
1. de toch al kleine Boraras Micros werden 
bijna onzichtbaar; 
2. een van de Trichogasters mist een voel-
spriet. Laatstgenoemden blijven aan het 

bekvechten. 
 
Drukte van belang 
 
Na enig peinswerk op basis van geduldige, 
maar zeer scherpe observatie, kon ik con-
cluderen dat het drukke gedrag van de ze-
brabarbeeltjes de Boraraatjes erg kop-
schuw maakt. Wat een enorm confronte-
rende vraag opwierp, althans vanuit een 

bijna ethische invalshoek, namelijk wat te 
doen? De barbeeltjes vragen om het wat 
rustiger aan te doen was een kansloze 
missie. Dus blijven er twee scenario’s over. 
Nummer een: de Boraras de deur uit, of, 
nummer twee, de zebrabarbeeltjes aan de 
poort zetten. Aangezien de Tricho-
gasters ook rustige vissen zijn, be-
sloot ik om het laatste te doen. En 
dan komt toch wel een van de grote 

voordelen van het lidmaatschap van 
de aquariumvereniging om de hoek 
kijkenD Even Pieter gemaild alsme-
de het forum van Aqua Verniam en 
alras waren er twee gegadigden 
voor de zebraatjes: Pieter en Es-
ther. Pieter was net wat sneller, hij 
wil ermee gaan kweken, dus dat 
vond ik ook een leuk perspectief 
voor de visjes zelf. Om een lang 

verhaal kort te maken, 8 visjes 

zwemmen nu bij Pieter rond, maar de laat-
ste twee slagen er voortdurend in om uit 
mijn netje te blijven. En ik wil ze toch erg 
graag uit mijn bak, want ik wil nog zo’n 
schooltje kleine Thaise visjes aanschaffen, 
namelijk Microrasboras Kubotai – maar 
daarover later meer. 

 
Toch maar een harem 
 
Mijn eerste gevolgtrekking blijkt juist te 
zijn. De Boraras laten zich weer zien. Maar 
wat qua Trochogaster Leeri. Van die ver-
dwenen voelspriet heb ik geen last, het 
oogt wat minder, maar ach, aan ons allen 
mankeert wel iets. En dat is voor onze 
partners – zo die er zijn – ook geen reden 

om ons uit huis te zetten. Maar na een 
raadpleging van wat oude literatuur ont-
dekte ik dat ik niet met een mannetje en 
een vrouwtje van doen heb, maar met 
twee vrouwtjes! Potverdrie, dat was de be-
doeling niet. Snel heb ik Holgen gemaild, 
wat zij mij gingen voorstellen, maar daar 
heb ik nu – een week of drie later – nog 
steeds geen antwoord op. (Mij valt overi-
gens wel meer op dat een e-mailadres op 

een zakelijke site bijna nooit actief is.) Ge-
lukkig kan ik uit dezelfde literatuur opma-
ken dat een combi van een mannetje en 
meerdere vrouwtjes heel gewoon is. Daar 
zal ik mij dan ook maar op gaan richten. 
En ik weet ook al waar ik die ga halenD 
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Bij de Rifwachter. Ik word er nu al hele-
maal opgewonden van. Wat een site! Wat 
moet dat een mooie zaak zijn! 
 
Terug naar het begin 
 
Maar waar had ik het in het begin van dit 

artikel ook alweer over.. Oh ja, de planten. 
Nu, dat blijft een zorgpunt. Ze groeien nau-
welijks. En eerlijk gezegd wil ik me niet te 
snel aan het CO2-gebeuren over geven. Ik 
voeg elke week wat Easy Life Vito of iets 
dergelijks toe en bij een aantal planten heb 
ik een mestbolletje tussen de wortels ge-
stoken. Ik blijf voorlopig nog wel geduldig. 
Pieter heeft mij een zandsoort aangeraden 
toen we bij Aquaplantsonline waren (zie 

een eerder artikel), waarvan de crux was, 
zo vertelde hij mij, en ik vind dat heel aan-
nemelijk, dat de korrels rond zijn, waardoor 
er veel lucht en voedingsstoffen in de bo-
dem kunnen komen. 

Wat overigens wel jammer is dat ik schijn-
baar iets – ik weet niet wat -  al te dras-
tisch heb gedaan waardoor al mijn Cryp-
to’s ineens zijn gaan verslijmen. Een veel 
voorkomend probleem, zo maakte ik ook 
op uit een artikeltje van Wout uit een Aqua 
Post van een jaar of vier geleden. Ik heb 

ze er toch maar uit gehaald omdat ik liever 
streef naar een dikke mat Naaldgras, en 
juist dat spul lijkt wel aan te slaan. En daar 
zou ik heel blij mee zijn, want ik wil probe-
ren om mijn Thaise bak in een Japanse 
stijl vorm te geven. Takashi Amano en 
Doshin Kobayashi zijn namen waaraan ik 
in een volgend artikel zal gaan refereren. 
Misschien dat die bijdrage wel ‘Aqua-
scaping in Amstelveen’ gaat hetenD. 

 
Bob Klaasen 
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In dit nummer moeten wij de fans van 
Johan teleurstellen. Johan heeft afgelopen 
maand geen tijd gehad om een interview 
te houden. De redactie hoopt dat hij toch 
doorgaat met het maken van deze stukjes. 
Het werk van Johan geeft een mooi beeld 
van de leden van Aqua Verniam. 

 
De redactie is blij met de inbreng van Bob 
Klaasen, die ook in dit nummer weer iets 
voor ons heeft geschreven. We hopen van 
hem nog vaak stukjes te ontvangen. Bob 
heeft toegezegd naar de bestuursvergade-
ring te komen, om met het bestuur mee te 
denken. De vereniging kan wel wat inspi-
ratie gebruiken, denk ik zo.  Des te meer 
leden actief zijn, hoe beter het gaat. Aqua 

Verniam is maar een kleine vereniging en 
we kunnen niet gaan afwachten wat het 
bestuur voor ons gaat regelen. Iemand die 
in de vergadering van september zijn inzet 
heeft getoond, is Ruud Koning, hij heeft 
aangeboden 2e penningmeester te wor-
den. Ook Hans en ik bezoeken regelmatig 
de vergadering, omdat wij de redactie van 
de Aqua Post doen, het forum beheren en 
Hans de webpagina maakt. Ook zijn we 

bezig geweest met het organiseren van de 
plantenavond in juni 2007. Wij vinden het 
dan wel makkelijk om regelmatig met het 
bestuur te overleggen. Maar wij zitten niet 
in het bestuur. Dat zijn Esther, Johan, Mir-
jam en Ruud. Wil je ook eens een be-
stuursvergadering bijwonen, neem dan 
even contact op met Johan. 
 
Op dit moment staan er weer leuke dingen 

op het forum. Zoals je verder in dit blad 
kan lezen, zijn er werkelijk mooie aanbie-
dingen van vissen en planten. Vaak zijn 
deze planten en vissen gratis af te halen. 
Enkele leden zijn ook aan het kweken, met 
verschillende soorten vissen. Regelmatig 
doet een van de leden een oproep voor 
een plant. Vaak kunnen leden elkaar hel-
pen met deze vraag. Daar is de vereniging 

ook voor. Als je op het forum rondkijkt laat 
dan even een berichtje achter voor de an-
dere gebruikers. Dat geeft dan meteen 
aan dat er regelmatig wat verandert op het 
forum. Ben je nog niet aan gemeld of weet 
je niet hoe dit moet, neem dan even con-
tact op met Hans of mij. 

 
Een oproep voor de aquarianen die hun 
aquarium deze dagen gaan opschonen! 
Neem a.u.b. je overtollige planten mee 
naar de bijeenkomst op maandag 22 okto-
ber. Er is altijd wel een liefhebber voor. De-
ze avond heeft het bestuur een spreker 
uitgenodigd. Erik Prins komt met de lezing 
“Aquarium-planten-groei”. De vorige le-
zing van Erik was een succes . Daarom 

kan ik deze lezing aan bevelen. Ik hoop 
deze keer ook aanwezig te zijn en jullie 
deze avond weer te ontmoeten. 
 
Tot maandag. 

Even bij praten. 
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Bij mijn op zolder staan nu nog twee in 
plaats van drie bakken. Ik heb mijn garna-
lenbakje opgeruimd omdat ik door al het 
werk bij mijn werkgever als ook de tijd die 
ik spendeer aan Aqua Verniam hier geen 
tijd meer voor had. Wel jammer maar nu 
nog kost het onderhoud van totaal drie 

bakken erg veel tijd en die tijd heb ik niet 
altijd over. Maar om te zeggen dat dit altijd 
even jammer isD Nou nee. 

Door dit tijdgebrek had ik het idee mijn gar-
nalen weg te doen. Dat vond ik wel heel 
jammer want ze hebben het de afgelopen 
periode heel goed gedaan. Ik had niet veel 

onderhoud eraan maar toch wel af en toe 
water verversen en snoeien want de plant-
jes deden het prima. In een van de overige 
twee bakken op zolder heb ik een groepje 
Ancistrussen zwemmen. Lieve diertjes die 
ondanks dat je op internet leest dat ze 
graag een beetje knokken (ja weer die 
stoere mannen) het prima met elkaar kun-
nen vinden. In deze bak heb ik denk ik zo’-
n 8 mannen en een 10 tal dames zitten.  

 
Ik toen heb iets gedaan wat mogelijk hele-
maal fout had kunnen aflopen voor mijn 
garnaaltjesD De garnaaltjes heb ik in deze 
bak bij de Ancistrussen gezet. Eerst een 
paar en die zag ik er de volgende dag te-
rugD Niet allemaal maar toch drie van de 
zeven. Tja niet allemaal opgegeten dacht 
ik.  Ze hebben namelijk in deze bak best 

nog wel een beetje ruimte om te verschui-
len. Een paar dagen later zag ik er vijf.  Ik 
vroeg mij af of ze er nog allemaal zouden 
zijn maar nee verder dan vijf kwam ik niet.  
Ach kan mij het schelen dacht ik en heb de 
rest over gezet. De lieve visjes met  bij de 
mannen zo’n prachtig gewei lieten de gar-
naaltjes heerlijk met rust.  Het leukste wat 

ik zag was dat twee garnaaltjes op de rug 
van een ancistrus vrouw zaten en een 
beetje aan het rond huppelen waren zon-
der dat de vrouw het in de gaten leek te 
hebben. Maar een slag met haar staart en 
de garnaaltjes schrokken zo dat ze er als 
een speer vandoor gingen.  
 
Met het voeren gaat het ook prima. Ik heb 
speciale tabletjes voor zuigmeervallen en 

dat eten ze graag. Daarnaast krijgen ze 
nog wel eens iets anders als komkommer 
e.d. 
 
Ik zit vaak met plezier naar deze bak met 
een afmeting van 50×50×50 te kijken en 
alles heeft het naar mijn idee prima naar 
hun zin. Het aquarium heeft maar een 
groot nadeel en dat is dat het kroost er su-
per snel in groeit. Per week zit de hele bo-

venkant dicht. Maar een paar minuten 
scheppen en het is er weer uit. Dat is toch 
altijd minder werk dan een extra bak on-
derhouden.  
En de mannenD Tja het blijven bijzondere 
wezensD. 
 
Hans 

Van Ancistrus en Neocaridina denticulata sinensis 
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Ancistrus ♂ 
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Hoensbroekstraat 8

1324 MN  Almere-Stad
Tel.: 06-28157414

E-mail: info@discusvis.nl

KvK: 39085171

Voor de verkoop van vissen, visvoer en overige 

aanverwante artikelen.

Altijd minstens 200 Discusvissen op voorraad.

Kijk op www.discusvis.nl voor de actuele voorraad. 

Leden in het bezit van de BAT pas, krijgen 10% korting

op Discusvissen en Visvoer. 

Voor vissen en visie
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