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Aqua Verniam Post 
Een uitgave van A.V. Aqua Verniam. 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de

 maandag            

van de maand een bijeenkomst, behalve 

juli, augustus en december. 
 

Adres: 

‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

(onder het Gemeentehuis) 

Zaal open: 19.30 uur 

 

  Contributie per jaar: 

  Gewoon lid:   € 50,-- 

  Jeugdlid:   € 45,-- 

  65+ lid:   € 45,-- 

  Huisgenotenlid: *)  €   6,50 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en     

dient bij aanmelding te worden voldaan.  

Indien het lidmaatschap in het lopende 

jaar wordt aangegaan is het bedrag naar 

rato verschuldigd. 

 

Contributie dient vooraf betaald te 

worden. Bij te laat betalen wordt € 2,25 

extra in rekening gebracht. Opzegging: 

3 maanden voor het einde van het jaar. 

 

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 Verniam Post als Het 

Aquarium van de NBAT. 

 

Website: www.aquaverniam.nl 

 

Wilt u adverteren in Aqua Vernam Post? 

Neem dan contact op met de redactie. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: 

Mario de Jong 

Tel.: 06-15294294 

E-mail: Mario@aquaverniam.nl 

 

Secretaris: 

Ruud Koning 

Tel.:020-6436208 

E-mail: ruudk@etcetera.nl 

 

Penningmeester / ledenadministratie: 

Arien Bos 

Tel.: 020-6611311 

E-mail: arien.g.bos@gmail.com 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong  

Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 

 

Huiskeuringscommissie: 

Ernst en Marianne Zittema 

Tel.: 020-4532014 

E-mail: hkc@aquaverniam.nl 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Martin Scheepstra 

Tel.: 020-6416293 

E-mail: martinscheepstra@planet.nl 

 

Pieter van IJsendoorn (illustraties) 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 

 

Wil Hille (tekst en lay-out) 

Tel.: 020-6108616 

E-mail: wfhille@planet.nl 

 

    Aqua Verniam is opgericht op 

 24 februari 1955, goedgekeurd bij 

KB van 13 november 1974, nr. 122. 

     Inschrijvingsnummer in het 

  Verenigingsregister van de KvK 

           Amsterdam: 40531241. 
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Aquariumbouw   

in alle vormen en maten  

met of zonder meubel en in vele kleuren 

__________________________________________________ 

Meubelen - Massief houten meubelen of met ijzeren en/of roestvast 

stalen frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren 

Biologische filters - In alle vormen en maten met of zonder GAF-

installatie 

Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren –

diverse maten, in bestaande aquaria (ook ter plaatse) 

Huisbezoek - Voor bespreken aquariumbouw, op afspraak en geheel 

vrijblijvend 

_____________________________________________ 

Oude Kruisweg 112 E - 2142 EH Cruquius  

Bezoek aan Delicate Discus a.u.b. op afspraak 

Tel. 06 51327881 

E-mail: delicatediscus@hetnet.nl 

Routebeschrijving: via de N201 - afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer. Volg de N201 (8,5 

km richting Heemstede/Haarlem) tot voorbij Hoofddorp. Na het Spaarne Ziekenhuis 

1ste stoplicht links (afslag woonboulevard Cruquius Zuid). Meteen rechts af (Oude 

Kruisweg) en langs caravan en occasion dealer. Tussen de huisnummers 114 en 

116 door. Achter deze huizen vindt u ons rechts. Parkeerterrein achter ons gebouw. 

___________________________________________________________________ 
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Van de voorzitter 

 
Helaas kon ik er op 26 januari niet bij zijn om ook iets “in de groep te 
gooien”. Het werk gaat voor. Erger nog, in februari kan ik er weer niet bij 
zijn. Maar tussentijds ben ik wel degelijk betrokken bij de gang van za-
ken. 
Fijn om te horen dat een bemanning zich heeft gemeld voor de beurs-
stand op Vivarium, Utrecht. Mario Roelvink en Pieter van IJsendoorn 
staan er op zaterdag, 28 maart, Aart van Altena en ik op zondag, 29 
maart.   
Een nieuw leaflet hebben we al, dankzij Martin; hopelijk kan Ruud iets 
regelen om deze voor een vriendenprijsje in een grote oplage te laten 
drukken. 
Verder zullen we zo’n stand wat moeten aankleden. We denken aan een 
banner, bedrukte T-shirts voor de bemanning en…..dan graag uw sug-
gesties. Bel of mail me met ideeën, want die hebben we hard nodig. 
Wil heeft gezorgd voor kortingsbonnen die naar haar onderweg zijn. Op 
23 februari zal ze die aan de geïnteresseerden uitreiken. 
Het wordt een beurs met een oppervlakte van zo’n 11.000 m2 (verleden 
jaar 8.000), maar standhouders en bezoekers waren verleden jaar zo 
enthousiast dat deze beurs nu misschien de grootste in Europa wordt. 
 
En dan nog even over wat er op 26 januari in groepsverband werd be-
sproken. Vaak moeten we planten weggooien omdat ze de bak uitgroei-
en, zonde, terwijl iemand anders die plant juist zoekt.  
Heeft iemand een bepaalde plant nodig? Stuur mij dan een mail en ik 
stuur uw specifieke vraag door aan alle leden met naam en mailadres 
van de aanvrager. Heeft iemand zo’n plant (of meerdere) staan, dan kan 
hij zelf rechtstreeks contact opnemen met de aanvrager. Zo helpen we 
elkaar en gooien zo weinig mogelijk weg. 
 
Ik denk dat 23 februari een interessante avond wordt. Alles eens beke-
ken “door het oog van een keurmeester” en dan nog wel door de ex-
voorzitter van de NBAT….dat moet goed worden. Reuze jammer dat ik 
er niet bij kan zijn. Maar ik wens jullie een fijne en informatieve avond! 

 
Mario de Jong 

 
___________________________ 
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“In de groep gegooid” 
 
Op 26 januari konden we al onze vragen in de groep gooien; in een grote 
kring, met koffie of een glaasje én, dankzij Jos, lekkere hapjes voor onze 
neuzen.  
Ruud beet de spits af en zette zijn probleem letterlijk op tafel. Een potje, 
waarin een paar proppen bladspinazie leken te zitten. Het resultaat van 
één week….alg!  Zijn potje ging van hand tot hand, men rook er aan, trok 
een smerig gezicht en haastte zich om het aan de buurman of -vrouw 
door te geven. Een reuze stank. Deze ‘spinazie’ heeft Ruud voornamelijk 
op de achterwand en de bodem in een bak van 70x30cm. 
Een lange discussie volgde - alle soorten alg kwamen aan de orde. 
Baardalg, draadalg etc. etc. Een gerichte oplossing was moeilijk te ge-
ven. Er konden teveel oorzaken zijn. Licht? Waterkwaliteit? Frequentie 
water verversen? Minder vissen? Uitstroom anders richten? Iedereen 
dacht ijverig mee. Pieter testte het water: MS: 760, NO3: 0 en fosfaat: 0. 
Hier zou wel eens het probleem kunnen liggen. Met andere woorden: we 
konden hem niet echt meteen helpen. Misschien proberen met turfgranu-
laat? En toch wat vissen laten verhuizen en iets aan de uitstroom doen? 
Osmosewater gebruiken? 
Het werd eigenlijk een algenavond. Van het een kwam het ander, alles 
had te maken met alg. Dus maar even (wat hak-op-de-tak) op een rijtje 
gezet. 
Het water verversen bleek door diverse leden anders gedaan te wor-
den. Pieter ververst 5% per week, maar hij heeft dan ook een lage vis-
bezetting, alleen echte waterplanten en osmosewater. Vergelijken wordt 
dan moeilijk. Henk houdt van geleidelijkheid, 10%. Toch hanteren de 
meesten 25% van het water (netto liters) per week verversen. 
Planten: het is toch wel gewenst om minstens 1/3de echte waterplanten 
te hebben. 
Een Sumatraan is erg gevoelig voor verontreinigd water. Zijn ze niet 
happy, dan zwemmen ze vaak met hun koppie naar beneden. 
Filter schoonmaken: doe dit nooit gelijk met water verversen. Spoel 
ook niet de sponsen tegelijk uit, maar doe dit met tussenpozen per 
spons, bijv. om de maand. Wees zuinig op de bacteriën die er in zitten. 
Knijp een spons lichtjes uit in het gehevelde bakwater (emmer of zo) en 
niet onder de kraan. 
Bodem: de korrelgrootte moet hetzelfde zijn. Zo niet, dan slaat de bo-
dem vaak dicht. 
Een voedingsbodem vonden de meesten niet echt nodig; plantenmest 
toevoegen naar behoefte (bijv. kleibolletjes en vloeibare mest).  
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Alg (ja, weer die alg): de ervaring van Wim is dat als hij de bak 5 dagen 
afdekt met kranten, geen licht geeft en de vissen ook niet voert, de alg 
verdwenen is. 
Het “medicijn” Anti-alg is niet aan te bevelen. Bert heeft uitstekende er-
varingen met Cyanocell van H.S. – alleen tegen blauwe alg! Pieter ge-
bruikt Easy Carbo tegen diverse algen. 
Ikzelf mopperde nog wat over de Philips TL’s, die volgens mijn lam-
penwinkel op den duur minder licht geven, net als de “echte” aquarium-
lampen. Maar ik werd direct door Pieter gecorrigeerd. Erik Prins vindt nl. 
dat de Philips TL’s, met misschien een klein verlies van 10%, langer 
goed licht geven, dus basta! 
En dan nog “het gevoel”: Henk stelt als ervaren aquariaan dat je ook 
vooral op je gevoel af moet gaan. Hoe zien je planten er uit, hoe gedra-
gen de vissen zich, zijn ze goed op kleur? Dat is voor een beginneling 
niet eenvoudig. Het fijne is dat we met een probleem altijd bij Henk aan 
kunnen kloppen. 
 
Conclusie: deze opening van 2009 was reuze gezellig omdat we in 
groepsverband eens konden luisteren naar onze medeleden die bijna 
allemaal wel eens een probleem tegenkomen. Eén van de doelstellingen 
van onze club, nml. het delen van ervaringen,  kreeg deze avond op een 
bijzonder geanimeerde manier vorm.  
Kortom: zo’n sessie is beslist voor herhaling vatbaar! 

Wil 
 

 

 

Een piepklein aquariaantje! 

Lukas Christian 
4.168 gram 

Op 16 januari is een broertje voor Elisa en Eva gearriveerd. 

Esther en Mark, van harte gefeliciteerd! 
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23 februari 
Lezing door de heer Frans Maas 

“Door de bril van de keurmeester” 
 
We laten de heer Maas zelf aan het woord:  
 
“De lezing is de eerste die ik als pas begonnen keurmeester verzorgde. 
Dat is al een aardig tijdje geleden en daaruit zoudt u het idee kunnen 
opdoen dat hetgeen besproken wordt dan wel een beetje uit de tijd zal 
zijn. Dan heeft u het mis. 
Sinds die eerste keer heb ik deze lezing ontelbare keren gehouden in 
Nederland, maar ook in België en een enkele keer zelfs in Duitsland. 
Door de jaren heen is de lezing diverse keren gemoderniseerd en 
aangepast. Betere dia’s werden opgenomen, andere inzichten werden 
ingebouwd. Ook de aanpassingen in de Keurwijzer waren aanleiding om 
de lezing om te zetten. 
De leidraad is eigenlijk heel eenvoudig: de Keurwijzer. Deze wordt punt 
voor punt en op de voet gevolgd. We beginnen dus met de soortkeuze 
van de vissen biologisch. En eindigen bij de techniek en hulpmiddelen. 
Uitgangspunt is steeds de wijzer voor de zoetwateraquaria (A1), maar 
regelmatig zullen van daaruit zijsprongetjes worden gemaakt naar de 
andere categorieën, zodat er op deze avond voor iedereen wat te zien 
en te leren zal zijn. 
Natuurlijk is het mogelijk vragen te stellen; ik zal trachten deze van 
zinnige antwoorden te voorzien. Toch wil ik vragen alleen terzake 
doende vragen te stellen. Er moet namelijk ook ooit een einde komen 
aan een hobbyavond. En ik moet daarna namelijk nog een flink stuk naar 
mijn huis in Noord-Brabant rijden. 
Ik zie uit naar 23 februari en hoop er samen met u een gezellige en 
leerzame avond van te maken.” 

Hartelijke groet,
Frans Maas

__________________________________________________________
  

Vivariumbeurs Utrecht 
 
Deze gigantische beurs wordt gehouden op 28 en 29 maart (10-00 – 
17.00 uur). Vloeroppervlakte 11.000 m2 – vorig jaar8.000 m2. 
Dit jaar is niet alleen het aantal standhouders groter, ook het aantal 

sprekers. Kristel Kasselmann (de schrijfster van vele plantenboeken) 
zal weer diverse lezingen geven. Maar ook de bekende Ole Pederson en 



 9 

“Discus Hans”, Ab Ras etc. Willem van Wezel, de door de NBAT be-
noemde kampioen in de categorie gezelschapsbakken, zal enkele work-
shops houden over het inrichten van een aquarium. 
Voor de juiste tijden, kijk zelf even op www.vivariumbeurs.nl 
 
Lokatie: Veemarkthallen, Sartreweg 1-3, 3573 PW Utrecht. 
 

 

 
 

 

                                             

Wist u dat…… 
   …..bepaalde planten andere planten kunnen laten verslijmen?  
 
      In het volgende nummer kunt u alles lezen over allelopathie. 
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Op bezoek bij Arien Bos 

 

Zijn voornaam spreek je uit als 
Arjen. Een jaar lang zei ik Aariën. 
Fout dus. Ik word verwelkomd 
door een bijzonder enthousiaste 
hond, een ruwharige teckel die 
tegen me opspringt alsof ze me 
jaren gemist heeft. 
Arien zet koffie met een kop slag-
room er op, hoger dan de rand 
van de kop.  Roeren is onmoge-
lijk. Het is meer scheppen. Maar 
heerlijk.  
 
Geboren in Schiedam en daar 
gebleven tot zijn 35ste. Maar be-
gonnen op zijn 12de met  “een 
grote plastic bak zonder kap, licht 
of techniek”. Goudvissen en een 
beetje waterpest.  
Ook Arien heeft wat bakken ver-
sleten. Op 17-jarige leeftijd eentje 
van 80cm met een ijzeren frame 
en een houten lichtkap, maar wel 
met 2 TL’s en “een échte Eheim 
pomp.” Maanvissen, Congozal-
men, Diamant goerami’s en wat 
Corydorassen, alles overgeno-
men van de vorige eigenaar. 
Maar nog steeds uitblinkend in 
weinig know-how. Alles wat hij 

deed was voeren en de bak af en 
toe helemaal leeg maken, de vis-
sen in een emmer, bak schoon-
maken en nieuw water er in. Dat 
moeten sterke vissen geweest 
zijn… 
Op school in Rotterdam, HAVO, 
HEAO, waarna   in militaire 
dienst, op Personeelszaken. De 
inhoud van zijn bak was inmid-
dels een donkergroene massa 
geworden. Bak weg gedaan. 
Voor lange tijd einde  hobby. 
 
Een flitsende carrière qua werk. 
Van Baliemedewerker bij ABN, 
toen nog zonder Amro, en via 
Account Manager naar zijn huidi-
ge functie: Kredietanalyst / fiat-
teur op het hoofdkantoor, nu 
ABN-Amro. Vanaf 10 miljoen Eu-
ro (!) beoordeelt Arien of hij een 
krediet accepteert (dus zelfs al 
zouden we een miljoentje willen, 
dan kunnen we niet eens bij hem 
terecht! W.). 
Een paar keer verhuisd, van Rot-
terdam naar Uithoorn, Buitenvel-
dert en nu alweer 3 jaar in Am-
stelveen.   
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Bij de bank ontmoette hij een 
(mooi) hoofd van de balie, Linda, 
waarmee hij alweer jaren ge-
trouwd is; bankmensen dus. Ze 
hebben een pittige dochter, Em-
ma, van 11 jaar.  
 
Pas 8 jaar geleden kwam er weer 
een bak in huis. Zijn broer dacht 
hem te verrassen voor zijn ver-
jaardag, maar Arien was “eigen-
lijk klaar met vissen”; maar wat 
doe je? Toch de broer hartelijk 
bedanken, maar de bak stond 
een half jaar leeg in de kel-
der…… 
Zijn vrouw kocht voor hun doch-
ter een kom met twee goudvis-
sen. Toen toch maar de bak uit 
de kelder gehaald om de goud-
vissen meer ruimte te geven. He-
laas, ze sneuvelden. Tja, dan 
staat je bak in de huiskamer, dus 
dan maar doorgaan. Tien Suma-
tranen die “het heel lang hebben 
volgehouden.” Daarna guppen. 
 
Door zijn laatste verhuizing, naar 
Amstelveen, wilde hij nu toch een 
grotere bak. 130x45x50cm. En 
die staat nu te pronken in de 
huiskamer. Gestapelde stenen 
en heel weinig planten, een bio-
toopachtig geheel, maar de kleur 
groen overheerst. Tjonge, wat 
een alg. Toen hij de bak opstartte 
had hij tijden melkachtig water; 
vissen en achterwand waren niet 
meer zichtbaar. Alles gepro-
beerd, niets hielp. Tot iemand 
hem adviseerde: een UV-lamp en 
dat werkte. Na een week had hij 

weer helder water en kon hij ein-
delijk zijn vissen weer zien.. 
 

 
 
 

 
 
Negen schitterend gekleurde vis-
sen, gele en fel blauwe. Rotswo-
ners, vandaar de stenen. Cichli-
den oftewel Mbunavissen uit het 
Malawimeer. 
Melanochromus maingano, 
Lebidochromus caeruleus, 
Sciaenochromus fryeri. Dat is wel 
wat anders dan zijn vroegere 
goudvissen (hopelijk spel ik ze 
correct, ik vind er maar één in 
mijn boek. W.).  
Een overgebleven neontetra zet-
te hij maar bij de nieuwe groep. 
In een mum van tijd zwom een 
van zijn chique vissen met het  
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staartje van de neon nog zicht-
baar in zijn bek. Natuurlijke 
selectie…. 
Omdat Arien al zo lang last heeft 
van (erg veel) alg, gaat hij nu 
proberen om het licht 3 uur te  
onderbreken. Een remedie die 
vaak goede resultaten geeft. 

 
In de tuin zie ik een klein rondje 
water. Een ‘vijvertje’ van zo’n 
80cm diameter. Vissenloos. Ooit 
één goudvis, maar een reiger….. 

 
Dus heeft hij er maar een kunst-
zinnig watervalletje van gemaakt. 
 
Arien heeft een drukke baan en 
vindt het dan simpelweg ont-
spannend om lekker met de hond 
te wandelen. Op de keukendeur 
en ook de tuindeur zie ik dat de-
ze lieverd een stuk van de deu-
ren heeft weggeknabbeld. Ont-
snappingspogingen of hond 
houdt van hout. 
Tijdens zijn avondwandelingen 
met de hond ziet hij door de ra-

men van de huizen diverse bak-
ken staan. Binnenkort gaat hij 
daar een brief in de bus doen, 
namens Aqua Verniam. Wie 
weet, zien we binnenkort een 
nieuwe aquariaan verschijnen.  
 

 
Gluren naar een volgende deur? 

 
Arien is een schaatser. Ja, hij is 
zelfs lid van de Elf Stedenclub, 
startnummer: 13136. In 1986 
reed hij mee en…ontving het be-
kende kruisje (dat inmiddels ner-
gens meer te vinden is, maar ik 
geloof hem op zijn woord). Over 
deze tocht deed hij 12 uur, al-
leen. Petje af! 
Het jaar daarvoor miste hij deze 
tocht omdat de trainer zei “dat 
registreren niet meer mogelijk 
was.” Er was nog geen sprake 
van een lidmaatschap, dus dan 
maar niet. Jammer! Tot zijn grote 
verbazing (netjes gezegd) waren 
zijn collega’s toch gegaan, op de 
bonnefooi, en hadden…de tocht 
uitgereden. Zodra Arien hoorde 
dat je na 1985 lid kon worden, 
registreerde hij zich onmiddellijk, 
met  als resultaat het felbegeerde 
kruisje het jaar daarop.  
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Maar in een uitstekende conditie, 
want hij was jaren lid van een 
Rotterdamse schaatsvereniging 
waar hij 3 x in de week schaats-
te. Tot zijn 40ste lid van een Am-
sterdamse vereniging, maar hij 
merkte wel dat zijn energie niet 
meer zo was als vroeger. Dus 
schaatste hij onlangs met zijn 
dochter op de Amstelveense 
Poel. 
 
Zijn vakanties besteedt hij vaak 
op Terschelling, waar zijn ouders 
een huisje hebben. Daarvoor ja-
ren op wintersport. Maar 4 jaar 
geleden ging hij met zijn gezin 
naar Australië, huurde daar een 
camper en reed van Brisbane 

naar Cairns, dat is iets verder 
dan Amsterdam/Landsmeer! 
Zelfs nog door naar Darwin! Hij 
vindt het een prachtland (ik ook, 
heb er 8 jaar gewoond); hij dacht 
zelfs even om te emigreren, maar 
voelt zich toch te Nederlands om 
zich daar voorgoed te gaan sett-
len. 
 
Arien, hierbij alsnog het zoekge-
raakte kruisje van1986! 
 

 
Wil Hille 

 
__________________________________________________________

Van de redactie 
 

Mario doet in het openingsartikel 
een oproep om onderling plantjes 
uit te wisselen. Het forum op on-
ze website is natuurlijk een uit-
stekend middel om kenbaar te 
maken of je iets over hebt of 
zoekt. Maar helaas is het forum 
op dit moment niet operationeel. 
Het is nog niet bekend wanneer 
dit weer het geval zal zijn. Er 
wordt nog steeds gewacht tot 
zich een enthousiasteling meldt 
die het onderhoud van de websi-
te voor zijn of haar rekening 
wil/kan nemen. 
Daarom lijkt het ons een uitste-
kend idee om in de Aqua Verni-
am Post een nieuwe rubriek 
“Vraag & Aanbod” op te nemen. 

Bij het woord “vraag” moet je 
niet alleen denken aan dingen 
die je nodig hebt of zoekt, maar 
het kan natuurlijk ook gaan om 
een verzoek voor een bepaald 
advies of hulp bij iets waar je zelf 
niet zo goed in bent. Denk bijv. 
maar eens aan het aanleggen 
van de elektra voor de techniek 
en zo zijn er nog wel meer din-
gen te bedenken. Wellicht dat 
één van de andere leden je hier-
bij van dienst kan zijn. 
Even een mailtje of belletje naar 
Wil of mij, en wij zorgen dat de 
oproep, eventueel met foto, in 
ons blad geplaatst wordt.                        
 

                      Martin Scheepstra 
 
 

- Zie pagina 26 - 
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Riccia fluitans 

Mijn aquarium komt langzaam 
weer in zijn oude doen na wat 
blauwe alg, waarschijnlijk veroor-
zaakt door overvoeren van vis en 
plant. Ook te weinig verversen in 
de loop van de tijd was mede-
oorzaak van de ellende. 
De alg heb ik laten verdwijnen 
door H.S. Cyanocell (let wel: dit 
is alleen tegen blauwe alg). Ik 
ververs nu wekelijks 25%. 
Ook zag ik weer het plantje Ric-
cia fluitans drijven, wat lange tijd 
uit mijn bak verdwenen was. In 
de rubriek “Voor u geknipt” (jam-
mer dat deze verdwenen is) las ik 
dit verhaal over dit plantje. 
Het behoort tot de levermossen. 
Het blad is vorkvormig vertakt. 
Het plantje kan hele plakkaten 
vormen op de waterspiegel. Het 
kan echter zonder aanwijsbare 
oorzaak plotseling geheel ver-
dwijnen Waarom? Verandering 
van watersamenstelling of van  
licht? Of wordt ze door een ande-
re plant tegengewerkt? 
 
Bij de ene aquariaan groeit het 
zo uitbundig en snel dat er elke 
week grote dotten verwijderd 

moeten worden. Bij de ander 
groeit het langzaam of in het ge-
heel niet. 

 
Het is een bruikbare plant voor 
kweekbakjes. Maar laat de op-
pervlakte niet dichtgroeien i.v.m. 
de ademhaling van uw labyrint-
vissen. 
Verspreidingsgebied: cosmopo-
liet (over de hele wereld). Riccia 
is genoemd naar de heer Ricci. 
Fluitans betekent vlottend. 
Het plantje heeft sterk vertakte 
slippen; de uiteinden zijn gesple-
ten. De vermenigvuldiging is ve-
getatief oftewel ongeslachtelijk, 
dus zonder bloeien en zaad. 
Het verlangt een goede belichting 
en verdraagt elke water tempera-
tuur. 

Bert Helsloot
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En toen was er…… draadalg 
 

Pas één jaar geleden (weer) be-
gonnen. Vanaf mijn 14de jaar 25 
jaar lang aquarium-”ervaring” op-
gedaan met bakken van 60 tot 
150cm – zonder techniek; oud 
water was goed. 
Dus recent weer begonnen met 
de oude ‘wijsheden’ en zonder 
Aqua Verniam, 80x30x35cm, 1 
TL. Prima toch? Nee dus. 
Nu vind ik dat een diepere en 
hogere bak beter was geweest, 
en vooral twee lampen. Kort na 
de start kreeg ik last van ‘lange 
dradenalg’. 
De tip was om mijn 12 uur ver-
lichting 3 uur te onderbreken; dit 
heeft geweldig gewerkt. Na een 
half jaar ben ik overgeschakeld 
naar 13 uur aaneengesloten ver-
lichting. Het resultaat is nog maar 
een enkel draadje. 
De bak draait nu goed en mijn 
prachtige Cryptocoryne is tevre-
den met 1 lamp. 

Draadalg 

 
De kleur, nr. 840, voldoet prima 
voor 1 TL. De planten gaan zon-
der CO2 goed genoeg, ik snoei 
zelfs regelmatig….! Ik doseer bij-
na dagelijks Dennerle planten-
mest in plaats van de 14-daagse 
stoot, met water verdund tot da-
gelijkse porties. Dit voldoet goed, 
ook in mijn bakjes van 40 en 
50cm. 
 
Wat me wel bezig houdt is de 
baardalg op de achterwand, 
vooral aan de bovenkant bij de  
uitstromer van mijn interne filter. 
Ik ga mijn uitstromer weer recht- 
uit richten in plaats van naar de 
achterwand. 
Bij het water verversen liet ik de 
pomp wel een half uur uit staan, 
maar ik heb begrepen dat 15 mi-
nuten beter is. 
Al doende leert men toch steeds 
weer bij. 
 
Ik lees meer van anderen dan 
ikzelf te vertellen heb, maar mijn 
bijdrage aan Aqua Verniam Post 
is (op verzoek van de redactie) 
hierbij geleverd. 
 
Tot 23 februari! 

                       
Aart van Altena 

 

_________________________________________________________
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Waterwaarden 

Te hoog of te laag? Hier een ‘snelle’ checklist 

In de aquaristiek geldt de volgende regel als een van de belangrijk-
ste: meten is weten! Schaf daarom een testsetje aan - druppels, 
geen teststripjes (die zijn minder nauwkeurig) en check eens per 
week, of bij behoefte, je waterwaardes. 

PH 

De PH-graad geeft de zuurtegraad van het water aan. Het is belangrijk 
dat deze waarde stabiel blijft om beschadiging van de slijmhuid van de 
vissen te voorkomen.  

De ideale waarde voor de meeste vissen ligt tussen de 6 en 7. Echter in 
Nederland ligt de pH meestal rond de 7,5. Voor minder gevoelige vissen 
is dit geen probleem. 

 

 
pH te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

● pH-minus toevoegen  
● Filteren over turf  
● Deels verversen met zuur water  

pH te laag? Zo kun je hem verhogen: 
● pH-plus toevoegen  
● Deels verversen met basisch water  

GH 

De GH-waarde geeft de totale hardheid van het water aan. De ideale 
waarde ligt tussen de 6 en 16. In Nederland komt er meestal middelhard 
water uit de kraan; dat is dus geschikt voor de meeste vissen. 

 

  

  

  

  

  

PH – waarde                                               Betekenis 

< 7                                                                       Zuur water 

> 7                                                                       Basisch water              

   7                                                                       Neutraal water       

GH – waarde                                               Betekenis 

0 – 4                                                                     Zeer zacht water 

4 – 8                                                                     Zacht water    

8 – 12                                                                   Middelhard water 

12 – 30                                                                 Hard water 

> 30                                                                      Zeer hard water 
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      Watertest-set in koffer 

  

  

  

GH te hoog? Zo kun je hem verlagen: 
● Filteren over turf  
● Deels verversen met osmosewater  
● Deels verversen met regenwater (pas op voor 
   verontreinigd water)  
● Kook het water eerst voordat je het in het aqua- 
   rium doet, wel eerst la  ten afkoelen natuurlijk  

GH te laag? Zo kun je hem verhogen: 
● Hier zijn diverse preparaten voor in de handel  

 KH                                                    

De KH-waarde geeft de carbonaathardheid van het water aan. Dit bindt 
zuren waardoor een snelle daling van de PH-waarde voorkomen wordt. 
De ideale waarde ligt tussen de 5 en 10. 
 
KH te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

● Filteren over turf  
● Eikenextract toevoegen  

KH te laag? Zo kun je hem verhogen: 
● KH-plus toevoegen  

NH4 - NH3 

Dit is de ammonium/ammoniakwaarde. Een hoge waarde ontstaat door 
vervuiling van het water, hierdoor kan ook een algenplaag ontstaan. De 
ideale waarde ligt op 0. 
 
NH te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

● Water deels verversen  
● Meer planten toevoegen  
● Minder voeren  
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NO2 

De nitrietwaarde. Bij een te hoge waarde leidt dit tot bloedvergiftiging. 
Houdt de NO2 dus goed in de gaten. 

  

  

  

  

 

 

NO3 

De nitraatwaarde. Bij een te hoge waarde sterven vissen en planten en 
is een algenplaag het gevolg. De ideale waarde is maximaal 20mg/l 
 
NO3 te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

● Water deels verversen  
● Meer planten toevoegen  
● Minder voeren  

 Fe                                                    

Fe is de ijzerwaarde. IJzer is een noodzakelijke groeistof voor planten. 
De ideale waarde ligt tussen de 0,5 en 1. 
 
Fe te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

● Water deels verversen  
Fe te laag? Zo kun je hem verhogen: 

● Meststof toevoegen  

O2     

Zuurstof is voor zowel vissen als planten van levensbelang. Bij een te 
lage waarde zullen de vissen stikken en de planten sterven. De ideale 
waarde ligt boven 4mg/l. 
 
O2 te laag? Zo kun je hem verhogen: 

● Zuurstof toevoegen (in aquariumwinkels te koop)  
● Beluchtingspomp installeren  

NO2 – waarde    Betekenis                                              

0,3 – 0,9                 Nog niet heel gevaarlijk, ververs dagelijks 30% water tot de waarde 

                               weer normaal is               

0,9 – 3                    Gevaarlijk voor vissen, ververs dagelijks 50% van het water en reinig 

                               de bodem 

> 3                          Dodelijk voor de vissen, ververs dagelijks 50% van het water en voeg 

                               sera toxivec of een ander geschikt middel toe 



 19 

● Door middel van de filteruitstroom het wateroppervlak 
   laten bewegen (dit verdrijft wel CO2 en dat is slecht 
   voor je planten)  
 

CO2 
                         

CO2, ook wel koolstofdioxide genoemd, is een noodzakelijke groeistof 
voor planten. De ideale waarde ligt tussen 10 en 40mg/l. 
 
CO2 te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

● CO2-toevoer stoppen  
● Door middel van de filteruitstroom het wateroppervlak 
   laten bewegen  

CO2 te laag? Zo kun je hem verhogen: 
● CO2-installatie aanbrengen  
● Spa Rood toevoegen  
 

Cu 
                            
Koper is giftig voor vissen. De ideale waarde ligt daarom op 0. 
 
Cu te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

● Water verversen met kopervrij water  

PO4 

Door een te hoge fosfaatwaarde zal er algengroei ontstaan. Het ontstaat 
door een te hoge visbelasting. De ideale waarde ligt op max 0,5mg/l. 
 
PO4 te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

● Water verversen (wekelijks 10 - 20%)  
● Snelgroeiende planten aanbrengen  
● Matig voeren  

                               
Cl 
 
Chloor beschadigt de slijmhuid van vissen en mag daarom niet in het 
aquarium voorkomen. De ideale waarde ligt onder 0,02mg/l. 
Cl te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

● Water verversen met chloorvrij water  
 

Met dank aan: http://funkyfish.infoteur.nl 
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Het een en ander over kienhout 

 
Kienhout wordt vaak gebruikt in het aquarium. Maar het is niet alleen de-
coratief, het heeft nog andere functies. Zo is het een uitstekend 
aanhechtingsmateriaal voor epifytplanten (bijv. Javamos, Javavaren, 
Zuidamerikaanse gladvarens). En je hebt er meteen het voordeel bij dat, 
als er penseelalgen in je bak zitten, ze zich op het hout zullen 
concentreren en de planten met rust laten.  
 
Verder biedt kienhout ook prachtige schuilmogelijkheden voor diverse 
vissen (denk maar aan botia’s). De kleur van de vissen zullen tevens be-
ter tegen een donkerbruine achtergrond uitkomen, wat mooi is meege-
nomen. 
 
Wel doet kienhout de zuurgraad van het water iets dalen. De dalings-
graad is afhankelijk van de waterkwaliteit. 
 
Niet alle hout dat wordt aangeboden, is kienhout. Sommige stukken 
zweven, zelfs na voldoende watering en zullen gaan schimmelen. In dat 
geval moet het hout onmiddellijk worden verwijderd. Alvorens het  
kienhout in het aquarium te plaatsen, moet het eerst een behandeling 
ondergaan. Deze ingrepen hebben tot doel om de stoffen, die verkleu-
ring veroorzaken, te verwijderen en het hout te laten inwateren. Kleine 
stukken worden een tijdlang gekookt in een pan of ketel. Je zult merken 
dat het water donkerbruin wordt. Ververs dan opnieuw het water en kook 
het hout nog een keer (eventueel met toevoeging van een handvol keu-
kenzout). Herhaal deze handeling tot het water licht amberkleurig is. Dan 
zet je het kienhout in koud water en laat het er enkele dagen in staan. 
 
Grote stukken kun je niet uitkoken. Je moet dan tevreden zijn met het 
inwateren ervan. Neem daarvoor ruim de tijd en ververs zolang tot het 
water met de bruine kleur is verdwenen. Na nog een grondige spoelbeurt 
kan het decoratiemateriaal dan in het aquarium worden geplaatst. De 
kleurstoffen die dan nog aanwezig zijn, zijn aanvaardbaar. 
 

Overgenomen uit  
de bundel van Tannia Sels 

__________________________________________________ 

 
 



 21 

 

  
 

Kienhout komt voor in de meest uiteenlopende vormen. 
Afhankelijk van de vorm is het uitstekend geschikt voor het 

maken van terrassen, afscheidingen of voor het creëren 
van schuilplaatsen. 

Maar waar het ook voor gebruikt wordt: 
het is zondermeer schitterend decoratief materiaal! 

 

 

 
 



 22 

Wat een beestenboel! 
  

Wij hebben een hond en twee katten. 

Alles wat er gezegd is over deze 

beestjes is waar. De katten komen 

alleen naar je toe als het ze uitkomt 

en de hond doet z'n uiterste best om 

aardig gevonden te worden. We 

hebben nu ook een aquarium thuis, 

met aanvankelijk vier vissen. Een 

simpele bak van 80 cm. met goud-

vissen. De twee grootste zijn inmid-

dels ruim negen jaar oud en van een 

afmeting dat ze eigenlijk in een vij-

ver thuis horen.  

 

 
 

Ook zwemt er eentje rond die er bij 

aanschaf wel lollig uitzag, dik en 

met lange vinnen. Kortgeleden heeft 

deze een oog verloren, weet niet 

waardoor, en ze zit eigenlijk alleen 

nog maar op de bodem. Op sterven 

na dood, zou je denken. Het is een 

van de twee vissen die onze kinderen 

een jaar of drie geleden hebben uit-

gekozen in een dierenwinkel. 

Een paar weken geleden ging de an-

dere vis,  die onze kinderen uitge-

zocht hadden, dood. Om het leed 

voor hun een klein beetje te verzach-

ten hebben we meteen een nieuwe 

aangeschaft. In de veronderstelling 

dat éénoogje ook binnenkort het 

loodje zou leggen, hebben we voor 

deze ook al vast een vervanging 

aangeschaft. Nu zwemmen er dus 

vijf vissen in de bak. 

s' Morgens, als de beestjes merken 

dat er mensen in de huiskamer zijn, 

zwemmen ze enthousiast op en neer, 

inclusief éénoogje. Net alsof ze je 

welkom willen heten. Dat het licht 

dan aan gaat en ze eten krijgen zal 

zonder meer ook een reden zijn voor 

dit gedrag, maar toch. 

 

Elke week ververs ik een gedeelte 

van het water en maak dan meteen 

de bak schoon. Terwijl ik hier mee 

bezig ben komen ze één voor één 

even langs mijn hand strijken. Ik kan 

ze er zo met mijn handen uit pakken 

als ik dat zou willen. Ik heb het wel

eens geprobeerd en ze blijven dan 

rustig in mijn hand liggen. Wat een 

vertrouwen! Vissen, stomme bees-

ten? - aan me nooit niet! 

 

En éénoogje? Die ligt nog steeds 

voor het grootste gedeelte van de tijd 

op de bodem, waarschijnlijk omdat 

door kweekmanipulatie de verhou-

dingen bij haar niet meer helemaal 

kloppen en ze zich zo het prettigst 

voelt. Maar voor de rest een wereld-

vis! Ik denk dat ze het voorlopig nog 

wel een tijdje vol zal houden. 

Nee, ze komen niet op je schoot zit-

ten en leggen ook niet een natte 

kwijlbek op je knieën, maar de affec-

tie van hun kant is er niet minder 

om. 

Aquariaan zijn is niet alleen genie-

ten, maar ook een hele verantwoor-

ding. 

Martin Scheepstra
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Rode en groene tijgerlotus 

© Apogoneton 
 

Prachtige voorgrondplanten. Bijna elke aquariaan heeft een rode of 
groene tijgerlotus in zijn bak, of van allebei een. Maar voor een mooie 
voorgrondbeplanting heeft u er zeker tien nodig. 
 
U hoeft ze natuurlijk niet alle tien te kopen. U kunt ze kweken. Het ver-
meerderen gaat vanzelf als men de plant flink plaagt, oftewel u gunt de 
plant geen rust. 
Als u een nieuwe lotus koopt, zet hem dan op de lichtste plaats in het 
aquarium, ca. 7 cm van de voorruit. U laat de plant staan tot u ziet dat 

zich het eerste blad vormt. 
Vanaf nu is het gedaan met de rust 
van de plant. U moet nu de grootste 
bladeren verwijderen, maar u laat op 
zijn minst twee bladeren aan de plant 
en dit houdt u elke week bij. De blade-
ren die blijven zitten zijn hoogstens 5 
cm in doorsnee. U zult zien, na een 
paar maanden vormt zich een lage 
kleine lotus, die na enige tijd vanzelf 

uitlopers gaat vormen. Die uitlopers verplaatsen zich onder het zand en 
naast de moederplant gaan jonge lotussen groeien.  
Na ongeveer een jaar heeft u dan 
een mooi laag en klein bebladerd 
veld lotussen op de voorgrond. 
Als u de lotus niet als voorgrond-
beplanting wilt gebruiken, laat u 
de bladeren natuurlijk mooi groot 
worden. U moet wel de bladeren 
verwijderen die de neiging heb-
ben om naar de oppervlakte door 
te schieten. Als u dit niet doet, zal 
de lotus overgaan van een on-
derwater cultuur naar een moe-
rascultuur en net als de waterlelie 
zijn bladeren op de waterspiegel 
laten drijven.   

 

De lotus kan gewoon in gewassen rivierzand staan. Als u zo nu en dan 
een paar kluitjes klei aan de bodem toevoegt, zullen uw lotussen u er 
dankbaar voor zijn.  
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Crossocheilus 
siamensis 

 
Geen idee welke vis dit moet zijn. Ik 

ben en blijf helaas altijd een leek. 

Eerlijk gezegd een beetje wars van al 

die Latijnse namen.  

Het blijkt een zilverkleurige vis te 

zijn met een pikzwarte streep van 

kop tot staart. Nou, ik heb ook  

strepen in de bak, vijf stuks, dus wat 

doe je dan? Toch maar even beter 

lezen. Wie weet, heb ik ook 

Crosso’s. En ja hoor, ik heb ze! 

Maar ik lees dat de streep tot de 

staart kan lopen en ook tot en met 

de staart. Tjonge, ik vind dat eerlijk 

gezegd een beetje muggenziften. En 

ik lees door en ontdek dat de “tot en 

met de staart”  heel vriendelijke 

dieren zijn. Maar tot de staart zijn 

het vinnenknabbelaars aan andere 

vissen.  

Ik kijk dus eens goed. Want wat heb 

ik dan in mijn bak zwemmen? 

Hoera, “tot en met”!! Veilig dus. 

Jeemineetje, ik verdiepte me echt 

wel in vissoorten, want ik wil graag 

leren en een beetje interessant doen, 

maar moet nu blijkbaar ook rekening 

houden met “hoe ver loopt  er een 

streep door”. Door mijzelf al jaren! 

 
Maar ja, ergens snap ik het wel. De 

piepkleine verschillen tussen 

mensen, allemaal haar op het hoofd, 

(althans de meesten…), maar 

kroeshaar of steil of blond, het maakt 

qua oorsprong toch een groot 

verschil. Qua achtergrond misschien, 

niet qua mens. 

Dus laat ik het maar bij de visjes 

houden. Die geven mij al meer dan 

voldoende verbazing qua uiterlijk. 

Wil
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Octopussen kunnen uitstekend imiteren 
 

 
 

De gemiddelde octopus heeft een zwaar leven met vele vijanden. Er zit-
ten geen botten of graten in en de vijand hoeft geen schelpen open te 
wrikken om bij hun vlees te komen. Hij probeert zich dan ook zo goed 
mogelijk te verstoppen en jagen doet hij ’s nachts. 
 
Een stel Australische onderwaterfotografen waren begin jaren negentig 
dan ook verbaasd om op klaarlichte dag en in het volle zicht bij het Indo-
nesische eiland Flores een octopus aan te treffen. Ze moesten daar wel 
twee keer goed voor kijken, want de inktvis deed zich voor als een plat-
vis: alle acht tentakels had hij naast elkaar gevouwen en zijn twee ogen 
keken omhoog (wat hij normaal niet doet).  
 
Er deden al langere tijd verhalen de ronde over de intelligentie van octo-
pussen. Maar het heeft even geduurd voordat iedereen geloofde dat de 
inktvis ook een meesterlijke imitator is. Inmiddels zijn er foto’s en filmpjes 
genoeg die het bewijzen. De octopus als zeeslang, hermietkrab, sidder-
aal, kwal of zeeanemoon en nog veel meer. Hij draait er zijn ‘handen’ 
niet voor om. 
 
 

Wetenswaardigheden 
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Aangeboden_______________________________________________ 
 
1. Massief eiken aquariummeubel bestaande uit: 

- aquarium 150x45x50cm (glasdikte 10mm) 
- daar onder 4 kastjes 27cm diep 

Het aquarium steekt dus 18cm uit (met keilbouten aan de muur), het-
geen een zwevende indruk geeft. Totale hoogte aquarium en kastjes 118 
cm. Meubel gebouwd in 1982. Stalen frame bekleed met eiken. Alles 
demonteerbaar. 
Techniek: kabelverwarming met trafo 40 Volt, 90 Watt; 4 TL lampen à 36 
Watt; motorkapsysteem, Nuova pomp/filter. 
Inhoud: veel planten, 15 kardinalen, 15 zwarte fantoomzalmen, 20 
dwarsbandsnoekjes, enkele kullies en een paar garnalen. Extra’s: kien-
hout, wortelhout etc. 

 
 
2. Aquarium 60x30x30cm: leeg. Zonder kap, met luchtpompje. 
 
3. Uitzwembak 100x40x40cm: leeg. Zonder kap. 
 
Aangeboden tegen elk aannemelijk bod – uiteraard het liefst alle drie 
samen. 

Henk Scholte 
Telefoon: 020 - 6454285 

__________________________________________________________ 
 
5 x Crossocheilus siamensis. Gratis af te halen – mits u helpt met van-
gen! 

Wil Hille 
Telefoon: 020 – 6108616 

__________________________________________________________ 

Vraag & aanbod 
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Dierenspeciaalzaak 

René Jagerman 

 

Ophelialaan 103 
1431 HC – Aalsmeer 
Telefoon: 0297 – 360690 
E-mail: rene-murielle@live.nl 
________________________ 

 
▪ Alle soorten aquariums 

▪ Uitgebreid aanbod toebehoren 
▪ Grote sortering tropische vissen 

▪ Ruime sortering aquariumplanten 
                                         zonder CO2 gekweekt 
 

Onze vissen controleren wij 
dagelijks per computer! 

  
___________________________________ 

 
Uw adres voor osmosewater 

 
 
Leden van Aqua Verniam krijgen 10% korting 

op het gehele aquariumassortiment 



 

 

AquariumAquariumAquariumAquarium Holgen 

Dé aquariumspecialist sinds 1895 

 
Als de vissen konden lopen, 

dan gingen ze bij Holgen kopen! 
 

Uitgebreid assortiment  
 

  ■ zee- en zoetwaterdieren 
■ aquariumplanten 
■ aquaria, o.a. Juwel en Schwarz 
■ alle techniek en toebehoren 
■ hout en bodemmateriaal 
■ voeding 
_____________________________________________________________ 
 

Jac. van Lennepstraat 64 
    1053 HL Amsterdam 
                 (maandag gesloten) 

(Parkeren om de hoek in de Bilderdijkstraat 

voor € 0,10 – max. 1 uur) 
 

      Telefoon:  020 – 6185563 
                Fax:   020 – 6163434 

    E-mail:  info@aquarium-holgen.nl 
         Website:  www.aquarium-holgen.nl 

 
  

 
                             


