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

 

Aqua Verniam houdt elke 4
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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. 

Opzegging moet 3 maanden voor het einde 

van het jaar plaatsvinden. 

Bij te laat betalen wordt € 2,25 extra in 

rekening 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. 

 

Website: www.aquaverniam.nl 

 

Wilt u adverteren in Aqua Verniam Post? 

Neem dan contact op met de redactie. 

 

 

 

 

 

Voorzitter: 

Mario de Jong 
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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 en 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  

te Amsterdam: 40531241. 
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Van de voorzitter 
 

Het jaar 2008 zit er weer op, iedereen is druk met de feestdagen ge-
weest, lekker eten en drinken, maar eerste prioriteit in 2009: wat eraan is 
gekomen moet er ook weer af. Succes. 
 
Terugkijkend naar het afgelopen jaar moet ik zeggen dat het een bewo-
gen jaar was, waarin er een hoop is gebeurd. Neem nou het bestuur, in 
april is die geheel vervangen. Wil, Arien, Ruud en ondergetekende be-
gonnen enthousiast aan deze klus. Wat overigens niet meeviel, er moest 
een heleboel worden gestructureerd en gereorganiseerd om een goed 
overzicht te krijgen in het functioneren van AV. Wil heeft dit voor het 
grootste gedeelte op zich genomen. 
Op het moment dat ze dit allemaal voor elkaar had, kreeg ze gezond-
heidsklachten en heeft ervoor moeten kiezen om het secretariaat te ver-
laten. Ik dacht toen: “wat moeten we nu zonder Wil”. Gelukkig hoeven we 
het niet zonder haar te doen en is ze nog steeds erg behulpzaam. Ge-
lukkig was Ruud bereid om haar werk over te nemen. 
 
Als nieuw bestuur liepen en lopen we tegen een heleboel uitdagingen 
aan. Zeker toen de redactie van ons maandblad opstapte, wat nu? Ook 
dat is uiteindelijk goed gekomen met drie enthousiaste leden die dit op 
zich genomen hebben, met een uitstekend resultaat. 
We zijn er natuurlijk nog niet omdat bijvoorbeeld de website nog niet be-
heerd wordt. Dat is jammer omdat er net plannen geboren waren om via 
internet nieuwe leden te gaan werven. Dat is echt hard nodig omdat er 
vorig jaar toch een aantal leden heeft opgezegd. We zijn dus nog steeds 
dringend op zoek naar iemand met verstand van internet. Wie meldt zich 
aan? 
 
Ik heb van diverse leden begrepen dat er soms heel wat planten de kliko 
in verdwijnen omdat ze de bak uitgroeien. Zonde - terwijl een ander lid 
net nieuwe planten moet kopen omdat ze bij hem niet de bak uit willen 
groeien. Ik begrijp wel dat je vaak niet kunt wachten met snoeien tot vlak 
voor een verenigingsavond. Het lijkt mij daarom een goed idee om, wan-
neer je planten over hebt of nog beter, als je voor je gaat snoeien al weet 
wat je over gaat houden, een mail te maken en alle leden als ontvanger 
aanklikt. Kleine moeite, groot plezier. Leden die interesse hebben, kun-
nen dan de planten bij je op komen halen. Heb je niet alle mailadressen? 
Vraag er gerust om.  
 
Nu Arien heeft aangekondigd dat het weer tijd wordt om de contributie te 
betalen, valt het me op dat er enkele leden meteen opzeggen. Het gaat 
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dan om leden die niet veel tijd hebben om naar de verenigingavonden te 
komen en daardoor wellicht niet zo betrokken zijn bij de vereniging.  Ten 
eerste is het jammer dat ze niet kunnen komen en, erger nog, dat ze dan 
opzeggen in de voor het verenigingsleven al zware tijden. Helaas moe-
ten we dit respecteren. 
 
Bedenk wel mensen; als je hobby je lief is, ben je een dief van je eigen 
portemonnee als je geen lid bent van AV. Voor die € 50,-- per jaar kun je 
een hoop extra plezier beleven aan je hobby. Ook als je maar een enke-
le keer naar een verenigingsavond kunt komen. 
 
26 januari komen we weer bij elkaar voor de jaaropening 2009 met lek-
kere hapjes en drankjes om het nieuwe jaar goed te beginnen. Verder is 
dit een goede gelegenheid om het eens in groepsverband over de hobby 
te hebben zonder gepland onderwerp. Er zijn ongetwijfeld leden met een 
vraag over problemen waar elke aquariaan mee te maken heeft gehad. 
Zo helpen we elkaar weer verder. 
 
Het beste voor 2009 en dat we er met z’n allen maar mooi van mogen 
genieten. 

Mario de Jong 
__________________________________________________________ 
 

“Gooi het in de groep” 
 

Maandag, 26 januari a.s. 
 

Opening 2009 
 

Hapjes, drankjes en vragen over de hobby,  
waarop hopelijk antwoorden en tips 

van de ervaren aquarianen! 

 
Bert Helsloot heeft nu al een tip, over witte muggenlarven. 

Zie elders in dit blad. 
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Wie doet er mee? 
 
Vivarium 2009 staat weer voor de deur. Een grootse en interessante 
beurs met voor elk wat wils. Zeker als je daar Aqua Verniam tegenkomt 
op een eigen stand! 
 
Die mogelijkheid is er. We krijgen een gratis stand aangeboden. Wel is 
het belangrijk dat er mensen zijn die daar wat tijd in willen steken. 
Je begrijpt het al, ik zoek vrijwilligers. 
Wat er precies moet gebeuren om zo’n stand te bemannen en om wat 
promotiemateriaal aan te kunnen bieden, weet ik nog niet, maar dat komt 
wel. Eerst vrijwilligers vinden. 
 
Het is voor onze vereniging een uitgelezen kans om wat meer bekend-
heid en aandacht te krijgen. Mooi zou het zijn als we via deze manier 
ons ledental wat kunnen bijschroeven. 
Het gaat om 28 en 29 maart 2009. Locatie Markthallen, Utrecht. 
 
Mensen, geef je zo snel mogelijk bij mij op, zodat we plannen kunnen 
maken. Wacht echt niet te lang, anders gaat een ander er met onze 
stand vandoor. 
 
Ikzelf kan de 29ste van de partij zijn, wie nog meer? 
Wil je meer weten over de beurs, kijk dan op www.vivariumbeurs.nl 
 

Mario de Jong 
__________________________________________________________ 

 
Vivarium 2009 

28 en 29 maart, Markthallen, Utrecht 
 
Mario de Jong vraagt om standmedewerkers op deze beurs. Een gratis 
stand is uiteraard een interessant aanbod. Verleden jaar kwamen er zo’n 
8.000 bezoekers, állemaal aquarianen! De komende beurs wordt veel 
groter (van 5.000 naar 11.000m2), met nog meer standhouders en be-
zoekers. Een uitstekende manier om in deze ‘vijver’ nieuwe leden te 
werven.  
Maar ik wil het alleen even over de bezoekers hebben. Het wordt nu de 
grootste beurs in Europa. Met topsprekers en workshopleiders. Met 
wedstrijden en andere interessante activiteiten.  
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Sommige van onze leden hadden verleden jaar bezwaar tegen de ‘ver-
pakking’ van de vissen. Eerlijk gezegd, ik ook! Maar de officiële regle-
menten zijn drastisch aangepast, hetgeen o.a. betekent dat – als de vis-
sen in zakjes verkocht worden – er zuurstof toegediend moet worden en 
dat de grotere vissen minstens in koizakken moeten. Gebeurt dat niet, 
dan wordt een standhouder verwijderd. Er zijn nu controleurs die hier op 
toezien. Ook adviseert de organisatie om slechts een paar zakjes per 
soort te showen, de rest van de vissen apart in schuimrubber dozen 
waar de bezoekers niet bij kunnen. Uit onderzoek blijkt dat het plaatsen 
van aquaria (wat sommige mensen diervriendelijker vonden) meer stress 
geeft voor de vissen. Continu een netje er in is zeker niet aan te bevelen.   
 
Alles wordt strenger en beter voor de dieren. Giftige dieren mogen alleen 
maar in een aparte ruimte en een standhouder moet zelfs van tevoren 
opgeven welke hij daarvan meeneemt. 
En zo zijn er nog veel meer regels. Kijk zelf even op www.vivarium.nl 
onder “Standhouders en reglementen.”  
 
Mocht u denken dat ik, zoals verleden jaar, betrokken ben bij de organi-
satie en promotie wil maken, nee dus. Ik heb er niets meer mee te ma-
ken. Maar de evaluatie van de 2008-resultaten heeft wel geleid tot verbe-
teringen. En mocht iemand zeggen: “beter helemaal geen dieren”, dan is 
er eigenlijk geen reden om een beurs te organiseren. Zelfs de NBAT 
heeft vissen op haar beurs.  
 
Het zou leuk zijn als we in een groepje naar Utrecht konden gaan. Heeft 
iemand interesse? Het is wel wat vroeg, januari, maar ik denk aan het 
tegenovergestelde van “beter laat dan nooit”.  

Wil 

 
Witte Muggenlarven 

 
Af en toe snuffel ik graag in oude Bondsbladen en zo zag ik dit arti-
kel van de hand van R. Schreiber in “Het kleine Voedsel A.B.C.” van 
1994. Maar het is nog steeds actueel. 
 
In de winter, in de tijd dat onze 
vissen meestal weinig levend 
voer aangeboden krijgen, staan 
ons de witte muggenlarven ter 
beschikking. Men vindt deze in 
rustige, koude en heldere wate 

 
ren, waar ze – juist in de winter-
maanden – vaak optreden. Hun 
ontwikkelingstijd valt, in tegen-
stelling tot de rode en zwarte 
muggenlarven, volledig in de win-
ter.  
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De bijna doorzichtige en tot 1,5 
cm lange vertegenwoordigers 
van de familie Chaoboridae leven 
in de nabijheid van de bodem, 
waar ze zich in de bescherming 
van de duisternis veilig voelen. 
Meestal staan ze bijna roerloos in 
het water en parallel aan het  
wateroppervlak. In heldere wate-
ren is hun doorzichtige lichaam 
moeilijk te herkennen. Het beste 
lukt de vangst  
in de late avonduren of in de 
nacht als ze zich in de bescher-
ming van de duisternis aan het 
wateroppervlak wagen. Meestal 
zijn de poppen, evenals die van 
de zwarte muggenlarven, te her-
kennen aan de vergrote kop. 
In tegenstelling tot de larve drijft 
de pop direct aan het waterop-
pervlak en ademt de atmosferi-
sche lucht via twee zich aan de 
kop bevindende ademopeningen. 

 

 

Ze voeden zich voornamelijk met 
kleine in het water zwevende 
kreeftachtigen en insecten. 
Daardoor zijn ze een ware op-
slagplaats voor het zo waardevol-
le chitine. 
De pas uitgekomen mug is niet 
meer dan 1 cm lang en buiten-
gewoon ‘mensvriendelijk’ omdat 
de wijfjes geen bloed zuigen. De 
larven, die men ook wel ‘glas-
staafjes’ noemt, bevatten veel 
eiwitten en leveren dan ook le-
vend voer van een hoge kwaliteit. 

 
De witte muggenlarven kan men 
wekenlang in de koelkast goed 
houden (ik zou ze liever invrie-
zen). 
                               Bert Helsloot 
__________________________ 

 
Jaarprogramma 2009 

 
Deze is nog niet helemaal rond. Gewacht wordt op de bevestiging van 
een aantal aangezochte sprekers. Wel is het al zeker dat de heer Frans 
Maas op 23 februari een lezing komt geven, t.w. “Door de bril van een 
keurmester.” Dus noteer die datum even in uw agenda. De heer Maas 
zal bij de meesten van u wel bekend zijn. Ex-voorzitter NBAT en nog 
steeds keurmeester. Wel eens handig om door zijn bril mee te kijken! 

 
__________________________ 
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Ancistrus dolichopterus 
 

Men heeft mij gevraagd hoe ik toch zoveel Ancistrussen kan “kwe-
ken”. Nou, dat is echt teveel gezegd. Ik doe er niets aan! Wel kan ik 
mijn ervaringen weergeven, waaruit blijkt dat de voortplanting in 
mijn gezelschapsbak bijna geruisloos gaat. Ik kijk alleen maar en 
krijg ik-weet-niet-hoeveel nazaten. 
  

 
Man met gewei en vrouw. 

 
Misschien niet de mooiste, maar 
voor mij wel een van de leukste 
vissen. Als je expres wat alg aan 
je voorruit laat zitten (vond de 
keurmeester niet geweldig), dan 
hangen ze zonder enige zwem-
beweging aan hun zuigbekjes als 
een glazenwasser jouw werk 
over te nemen.  
 
Lange tijd was mijn harem non-
actief. Boeken raadplegen. Ja, ik 
heb veel planten en mooie stuk-
ken hout, zelfs pvc-schuilpijpjes. 
Ik voldoe aan alle eisen toch? 
Maar…stilte. Weisen stellen zij-
zelf dan? Dus eens met ze mee-
gedacht. Als ik nou eens een An-
cistrus was….dan zou ik een 
kant-en-klare kraamkamer willen 
hebben. Dus het grote stuk hout 
uit de bak gehaald, mijn Black & 
Deckerboor gepakt en een 4 cm 

breed gat geboord met een diep-
te van 10 cm. Met schuurpapier 
prachtige schraapwanden ge-
maakt. Hout er weer in en wach-
ten. 
 
Binnen vier dagen is er sprake 
van een revolutie. In de kraam-
kamer zie ik alleen nog de trillen-
de staart van de man die de ko-
mende weken alleen nog maar 
zit of ligt te waaieren. Dat zal hij 
niet voor niets doen. Het hout 
verschoven, zodat ik (sorry, niet 
erg netjes) mee kan gluren. Maar 
de man blijft ijverig aan het werk, 
ik zie dus niets. Eten doet hij niet, 
te druk. Ik leg een heerlijke ver-
snapering in de vorm van een 
tablet vlak naast zijn kamer en ja 
hoor, hij wipt er even uit en ik 
gluur met een zaklantaarn, want 
het is al donker, en zie een dei-
nende massa eitjes. Wow! 

 

 
Vader is bekaf. 
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De man moet na zes weken 
wapperen dodelijk vermoeid zijn, 
dus verhuis ik hem met hout en 
al naar een vrouwloze bak. Reva-
lideren. Maar na twee maanden 
vind ik het wat zielig worden voor 
deze macho en een uitgeruste 
man verhuist weer terug naar zijn 
bijwijven. Onmiddellijk is een van 
de twee vrouwen de klos en 
waaiert hij er weer vrolijk op los. 
Eigenlijk hoort hij in therapie te 
gaan, maar ik gun hem zijn lol. 
Wel, mijn ‘meedenken’ heeft het 
geweten. Dit gebeurde allemaal 
twee jaar geleden en sindsdien is 
de kraamkamer geen moment 
meer onbezet. Ik ben nu het 
slachtoffer van overbevolking. 
Soms staan mijn maanvissen in 
de rij om zo’n piepklein hartig 
hapje tot zich te nemen, soort 
voedselbank. 

 
En ik heb echt geen bijzondere 
bak, 1.20 meter, dus zelfs iets 
kleiner dan gewenst voor een A. 
dolichopterus. Mijn Ancistrussen 
hebben gezelschap van een zeer 
ijverig koppel maanvissen, een 
school kegelvlekbarbelen, een 
groepje Clownbotia’s (die hun 
eigen stuk privéhout als schuil-
plek hebben), een schooltje 
Crossocheilus siamensissen plus 
nog 5 Corydoras albino’s.  
Waterwaarden: pH 7, KH 7, GH 
8, NO2 <0,3, NO3 < 25, PO4 0,1 
Microsiemens 730. 
 

 
Niet van zijn privéhout  

weg te slaan. 

 

Dit is dus verre van een kweek-
rapport. Wel de bevestiging dat, 
als je bak goed draait, er veel 
planten in staan en vooral hout, 
de Ancistrussen lekker hun gang 
gaan, niet “apart gezet” hoeven 
te worden en ijverig voor nazaten 
zorgen. Lak aan alles. 
Wat een zorgzame vader, mis-
schien een voorbeeld voor…eh… 
sommige mensenvaders? 
 
Maar af en toe zet ik een adver-
tentie op internet “Gratis aange-
boden: Ancistrussen; lieve, harte-
lijke dieren, keurig opgevoed, 
middelbare bakopleiding, spre-
ken met twee woorden (als ze 
niet schrapen) en kerngezond.” 

 
Geen topbak, wel vruchtbaar. 

 
Wil 

 
 
 



Licht, lampen en kleur 

© Erik Prins 

Helaas zijn de gekleurde illustraties 

alleen te zien in de digitale versie van dit blad. 

__________________________________________________________ 

Inleiding 

Er wordt steeds meer gevraagd welke TL nu eigenlijk boven de bak moet 
en welke kleur nu het beste is, etc.. Om een aantal van die vragen te be-
antwoorden is dit artikel gemaakt. Niet dat nu echt alles in dit artikel 
staat, maar ik probeer zoveel mogelijk informatie te geven.  

Aangezien ik het meeste van Philips TL’s weet, baseer ik het verhaal 
daar op Ik ben ook van mening dat dit op dit ogenblik de beste TL’s zijn 
voor in de bak, maat let dus op: dat is mijn mening. Het verhaal is ook 
nog eens geschreven met in gedachten een plantenbak omdat ik die nu 
eenmaal heb. 

Philips heeft een aantal TL’s die goed in het aquarium bruikbaar zijn, dit 
zijn TL’s uit de 800 en 900 serie. Er is zelfs een speciale aquariumlamp 
89, maar dat is er een met nog de oude techniek, dus niet echt interes-
sant. Ook ga ik nu nog niet diep in op T5, die is nog te weinig ingebur-
gerd, hoewel ik vanmiddag een discusbak met twee van die buizen er-
boven zag En dat is wel mooi (deze buizen zijn veel dunner). Wat betreft 
de kleuren, opbrengst etc gaat dit verhaal ook voor T5 op. 

Hoeveelheid licht? 

Er zijn dus twee series, 800 en 900. Welke daarvan gekozen? Het is nu 
zo dat de 8/9 staat voor de kleurechtheid die bij de 900 serie veel hoger 
is (95/98%) dan bij de 800 serie (85%). Dus je zou zeggen dat je de 900 
serie moet kiezen, maar let op! De lampen uit de 900-serie geven een 
stuk minder licht (=lumen) dan lampen uit de 800 serie. Hieronder een 
voorbeeld van de kleur 840 en 940 (dezelfde kleur dus): 

T8  - 940 (36W): Lichtstroom lamp (conventionele vsa) 2800 Lm  
T8 - 840 (36W): Lichtstroom lamp (conventionele vsa) 3350 Lm  
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Even een andere veel gebruikte TL: 

T8 -     89 (36W): Lichtstroom lamp (conv. vsa) 2450 Lm  
 
Dit scheelt dus aanzienlijk in de hoeveelheid licht die een dergelijk lamp 
levert. Maar liefst bijna 20% opbrengst en dus zou dat een extra lamp 
boven je bak kunnen betekenen. Probeer het dus te vinden in de 800-
serie, zeker als je maar twee lampen boven je bak heb en een planten-
bak wil maken. 

De lichtkleur 

Wat zijn nu die kleurcodes op de lampen? Waar hebben die mee te ma-
ken? Je moet zien dat deze als het ware de temperatuur aangeven. 
HUH? Hoor ik je denken, de temperatuur??? Ja, als je bv een metaal 
verhit, dan wordt deze eerst roodgloeiend  om vervolgend witheet te 
worden (wit= eigenlijk een beetje blauw). Vandaar dus de uitdrukking 
“kleurtemperatuur”. De temperatuur wordt gemeten in Kelvin, dus die 
term zou u ook nog tegen kunnen komen. Onze eigen zon levert bijvoor-
beeld “een kleur van 500” omdat de temperatuur van het oppervlak van 
de zon dus 5000 Kelvin is (voor het gemak wordt er een nul vergeten). 
Als je dus kijkt dan betekent dit: hoe hoger de temperatuur des te hoger 
het kleurgetal (27 -> 65 voor 2700 tot 6500 Kelvin). De kleuren: van 
'rood' naar 'blauw' : 827 - 830 - 835 - 840 – 865. 

Voor de liefhebbers: dit even vertaald naar de 'temperatuur' (K staat voor 
Kelvin):  

827  2700K  
830 3000K  
835 3500K  
840 4000K  
950 5000K  
865 6500K 

Overigens zijn deze kleuren een samenspel van een heleboel kleuren en 
omdat onze ogen zich zo goed laten bedotten lijkt het net alsof het één 
kleur is. Kijk je goed naar de TL's, dan zie volgende spectra.  
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  Dus hoe hoger het nummer hoe blauwer het licht. 

 Fotosynthese 

Fotosynthese is een fotochemisch proces, waarbij lichtenergie geabsor-
beerd wordt door het chlorofyl en de carotenoïden van bladeren. Deze 
energie wordt gebruikt voor de vorming van suikers uit koolzuurgas 
(CO2, vandaar dat sommige aquarianen dit toevoegen), dat door de bla-
deren wordt opgenomen. Dit proces kan als volgt worden weergegeven: 

 6 CO2 + 6 H2O + lichtenergie -> C6H12O6 + 6 O2  
 
ofwel:  

koolzuurgas + water + lichtenergie geeft suiker + zuurstof  
 
De planten in je bak kunnen het best gebruik maken van rood en blauw 
licht. Dus daar moeten de pieken zitten in het licht en wonderbaarlijk is 
dat zo bij deze Tl’s. Het onderstaande grafiekje laat zien welk licht het 
beste is voor de fotosynthese.  

 

Als je naar het dit plaatje kijkt zie je twee pieken en als je de lampen nu 
zo kiest dat beide lampen samen de pieken opvullen als het ware, dan 
zullen de planten het best groeien. 

Zoals je ziet, heeft oranjerood licht de hoogste efficiëntie op de fotosyn-
these. Voor een goede ontwikkeling is het echter van belang dat de plan-
ten een uitgebalanceerd spectrum krijgen. De plantontwikkeling, de kleur 
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van de bladeren en de opbouw van de plant zijn namelijk afhankelijk van 
het hele spectrum. Zo is bijvoorbeeld blauw licht erg belangrijk voor een 
goede regeling van de huidmondjes. Een tekort aan blauw en een rela-
tief hoog aandeel (ver)rood geeft overmatige stengelstrekking (dus heel 
erg gerekte planten) en soms bladvergeling. Deze gevoeligheden zijn 
overigens per plantensoort verschillend, maar vallen ongeveer in het 
zelfde gebied. Zie op het plaatje beneden, de lange plant heeft dus te 
kort aan blauw licht gekregen:  

 

 
Zoals je ziet, groeit de plant met te weinig blauw licht erg in de hoogte en 
met voldoende blauw licht groeit ie ook goed in de breedte (in de juiste 
verhouding groeien planten dus alleen als ze zowel rood als blauw licht 
krijgen). 

Straling (let op, lastig stukje!) 

We hebben het tot nu toe over de kleurtemperatuur gehad, maar eigen-
lijk bestaat licht uit straling. Alle kleuren van het licht hebben een eigen 
stralingsfrequentie. Van het stralingsspectrum is slechts een klein ge-
deelte zichtbaar voor het menselijke oog en dat gedeelte wordt 'licht' ge-
noemd. Het menselijk oog is niet voor elk kleuraandeel in het licht even 
gevoelig.  

De maximale gevoeligheid ligt rond 555 nm (geelgroen licht) en neemt af 
bij langere (rood) en kortere (blauw) golflengte. Het zichtbare deel van 
de straling loopt van 380 tot 780 nm (nanometer) en kan worden onder-
verdeeld in verschillende lichtkleuren. Dit noemt men het kleurenspec-
trum van licht. 
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Kleur van het licht met daarbij de golflengte:  

                 Blauw  400-500nm  / Groen  500-550nm  
                 Geel   550-600nm  / Oranje  600-650nm 
                 Rood           650-700nm  

Planten kennen een andere gevoeligheid voor licht van verschillende 
golflengten dan de mens (380 tot 780 nm). Van het zichtbare licht draagt 
slechts een gedeelte bij aan de groei (fotosynthese) van planten, name-
lijk het licht met een golflengte tussen 400 en 700 nm. Dit noemt men 
wel het PAR-gebied (PAR = Photosynthetic Active Radiation). Een effici-
ente lamp voor plantengroei moet zoveel mogelijk elektrische energie 
omzetten in PAR-stralingsenergie. De fotosynthese van planten wordt 
dus bepaald door het aantal lichtdeeltjes (fotonen) tussen 400 en 700 
nm. Het is gelukkig zo dat de 'output' van alle hier besproken Tl's in dit 
gebied liggen. 

Ook binnen het PAR-gebied zijn planten niet voor alle golflengten even 
gevoelig. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de specifieke absorptie 
van allerlei pigmenten in het blad, waarvan chlorofyl het meest bekend 
is. Ten gevolge van een relatief sterke reflectie en transmissie wordt 
groen licht het minst effectief gebruikt door het blad. Dit verklaart waar-
om bladeren voor het menselijk oog als groen worden waargenomen. 
Het groene licht wordt namelijk teruggekaatst. 

 Het is wel zo dat planten een bepaald aanpassingsvermogen hebben 
aan het aangeboden licht. Het is dus zo dat welk licht je ook boven je 
bak zet, de planten er wel gebruik van kunnen maken, natuurlijk wel 
minder efficiënt dan daar waar ze van nature het gevoeligst voor zijn, 
maar een beperkte aanpassing kunnen ze plegen. Het is dus toch het 
best om op te letten dat het licht boven je bak door de planten optimaal 
gebruikt kan worden 

Lampen 

Nu we weten welke lampen we qua kleur moeten hebben en waarom, 
moeten we ook nog een paar andere dingen overwegen. De huidige ge-
neratie TL’s van Philips in de 800 serie hebben een extra coating gekre-
gen aan de binnenkant. Door deze coating loopt de lichtopbrengst niet 
meer zo erg terug als vroeger. Tegenwoordig is de maximale afname 
10%, dus de Tl’s hoeven niet meer vervangen te worden voordat ze echt 
de geest geven. Hier is er één uitzondering en dat is de Aquarelle 89 (die 
dus niet als 890 te verkrijgen is!!!); als die wordt aangeschaft zul je deze 
na 7500 uur moeten vervangen. 
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De 900 serie geeft niet alleen minder licht dan de 800 serie, maar de 
buizen worden ook aanzienlijk warmer (‘zomers misschien een pro-
bleem) en denk er om dat voor alle buizen uit de 900 serie je deze wel 
moet vervangen bij zo'n 7500 branduren. Wel is het zo dat de kleurecht-
heid veel beter is. 
 
Overigens heeft bijv. Osram in de zelfde kleuren lampen (800-serie) met 
ongeveer de zelfde opbrengst - alleen of die ook meegaan tot ze kapot 
zijn, dat dacht ik niet, die moet je wel elk jaar (7500 uur) vervangen. 
  
Om nog verder te helpen geef ik een paar voorbeelden van combinaties 
die je in je bak kunt gebruiken, het is een VOORBEELD, geen must. De 
eerstgenoemde zou voor in de bak geplaatst moeten worden.  
 

Met 2 tl's boven de bak: 840 en 830. 
 
Met 3 tl's boven de bak: 830, 840, 830. 
Of 830, 865, 830 (iets meer blauw/wit). 
Of 865, 830, 865 (nog meer blauw/wit). 
 
Met 4 tl's boven de bak: 865, 830, 865, 830. 
Of 840, 830, 840, 830. 

 
Ik hoop dat dit nuttig is en je er iets mee kunt. 

 
(Alle plaatjes dankzij Philips) 

___________________________________________________________________________ 

 

Van de redactie 
 
Het is u misschien al bij het december-
nummer opgevallen: 
Aqua Post heet tegenwoordig Aqua 
Verniam Post. Bij het uitwisselen van 
de clubbladen met andere verenigin-
gen is namelijk gebleken dat de naam 
Aqua Post door meer dan één vereni-
ging gebruikt wordt en we willen ons 
toch onderscheiden, nietwaar? 
 
Helaas hebben wij een adverteerder 
minder. Mocht u een winkel of bedrijf 
weten die interesse heeft, dan horen 

wij dat graag! U zult het met ons eens 
zijn dat ons maandblad ‘self suppor-
ting’ moet zijn. 
 
Dit jaar willen we bekijken of het moge-
lijk is om ons blad in kleur uit te bren-
gen. Dit is uiteraard vooral een financi-
ele kwestie (bij de huidige drukker vijf 
keer zo duur als een zwart/wit-versie). 
Als u een goedkoop adres weet of een 
eventuele sponsor voor ons blad….ook 
dat horen wij graag. 

Martin Scheepstra
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Op bezoek bij Martin Scheepstra 
 

 
 

Als je aan komt rijden waan je je in 
een Anton Pieck-dorpje, oud Am-
stelveen. Martin’s huis is gebouwd 
in 1915!  
Hij is nog in Kerststemming, al is 
het al 3 januari. In zijn huiskamer 
zie ik twee lichtpunten: een enór-
me kerstboom en zijn 80 cm bak 
met enórme goudvissen (op zijn 
kantoor heeft hij een 1.20m bak 
die aan de huiskeuring heeft mee-
gedaan). 
Zijn hond (ook al enorm) duwt me 
met kracht zijdelings op mijn stoel 
en kijkt me aan met ogen van: ‘als 
je niets lekkers bij je hebt, 
dan…..!’ Maar door een fors 
commando van de baas gaat hij 
(of zij?) gehoorzaam in een hoek 
van de kamer zitten en laat ons 
met rust, met moeite.  Mijn fout, ik 
gaf hem stiekem een knabbeltje. 
Per slot heb ik ook een hond. Ik 
ben niet meer weg te sláán. 
 

Eerst maar eens aan Martin ge-
vraagd of hij meer bakken heeft 
gehad…. Ja ja, begonnen toen hij 
ongeveer 10 jaar oud was. Ui-
teraard het bekende kommetje 
met goudvisjes en een plantje. 
“Als kind vond je zoiets al fantas-
tisch en had je nog geen idee dat 
zo’n kom eigenlijk niet kan.”  
Lange tijd daarna geen visjes 
meer – een pauze tot z’n 25ste 
jaar. Hij kreeg toen een bak van 
60 cm met alles er op, er in en er 
aan; hij moest, dacht hij, alleen 
maar water verversen. Maar ook 
hij ontkwam niet aan de bekende 
witte stip, vissen dood. Daarna 
nog diverse bakken, 80 cm etc. 
 
Martin gaat in grote sprongen: 
weer 20 jaar daarna een eigen 
bedrijf en kantoor, en een nieuwe 
bak. Op kantoor. Simone, zijn 
vrouw, die ook op dat kantoor  
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werkt, vond dat “zó rustgevend” 
dat zij toch ook wel een bak thuis 
wilde hebben. Een misverstandje 
in de communicatie, want Martin 
kocht als grote verrassing een 
1.20m bak en zette die….op hun 
kantoor. Ik vermoed dat daar eni-
ge discussie uit is voortgevloeid, 
want er kwam toch vrij snel een 
nieuwe bak in de huiskamer. 
Maar Martin had problemen met 
die nieuwe kantoorbak, algen én 
planten die zo doorschoten dat 
hun stengels onnatuurlijk lang 
werden. Niet wetende dat dit mis-
schien wel eens door te weinig 
verlichting kon komen of door an-
dere oorzaken waarin hij zich nog 
niet zo in verdiept had. Hij “ging 
op zoek op internet”. Tientallen 
adviezen, maar die waren soms 
zo afwijkend dat hij door de bo-
men het bos niet meer zag. Blij-
vende vragen dus. Een lange 
zoektocht begon. 
 

 
De bak thuis met 

 enorme goudvissen. 

 
Hij las iets over een aquariumvere-
niging in Amstelveen (op 5 minuten  
loopafstand!), dus er letterlijk op af-
gestapt. En kreeg meteen te maken 

met Henk Scholte (já, daar is ie 
weer, die man is toch meer dan 
goud waard!), die tijdens een borrel 
tje aan de bar zelfs een tekening 
maakte om uit te leggen dat je re-
kening moet houden met de “zes 
vakkenindeling” oftewel de Gulden 
Snede en vele andere zaken. 
Martin vond dat allemaal zo uitste-
kend en professioneel klinken dat 
hij voor alle zekerheid maar zijn die-
renwinkel inschakelde om zijn bak 
helemaal opnieuw te laten inrichten. 
Nu zou het eindelijk allemaal goed 
komen….  Na een tijdje toch nog 
steeds niet tevreden.  
 
Dus ging hij terug naar Aqua Verni-
am (nu om lid te worden) en viel 
toen toevallig letterlijk in een 
….plantjesavond! Zak vol meege-
nomen, ook van Esther;  nu zou het 
wel lukken….  
Intussen had hij een prachtig stuk 
hout in zijn bak gedaan met het be-
nadrukte advies om die “heel goed 
uit te spoelen.” Ach, heel even de 
kraan erover en klaar was Kees, en 
zeer verbaasd dat hij na 3 maanden 
nóg donkerbruin water had. Ook 
zijn planten, hij had zelfs straatjes, 
verdwenen stuk voor stuk. 
 
Wéér op internet zoeken. Hij klikte 
op een internetforum, VVV, en ont-
dekte dat een aquarium toch iets 
meer vraagt dan alleen maar plan-
ten neerzetten, vissen voeren en 
water verversen. 
Licht!! WelkeTL-nummers!! Hoeveel 
Watt!! Hoe lang laten branden? Wat 
in je filter? Enz. enz. Ook de lezing 
van Erik Prins was een eye-opener. 
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Hij schakelde moedig van 10 naar 
14 uur verlichting. En na een paar 
weken ontdekte Martin tot zijn ver-
bazing dat zijn planten dankbaar de 
kop opstaken en dat zelfs zijn totaal 
verdwenen bodemplantjes weer te-
rugkwamen!  
Voor alle zekerheid (hij is een per-
fectionist) zich ingeschreven voor 
de huiskeuring. Kritiek krijgen, geen 
probleem, een echte keurmeester 
zou hopelijk solaas bieden. En ja-
wel, tóch “andere TL’s en teveel 
vissoorten”. Maar diezelfde keur-
meester vond zijn hout “geweldig” 
(dat inmiddels gelukkig  “uitge-
kleurd” was).  
 
Over de jongere Martin: met HBS-B 
op zak had hij als 18-jarige geen 
idee welk werk er goed bij hem zou 
passen. Dus een aantal jaren van 
alles geprobeerd, soort onderzoek – 
een baan bij de toen bekende parti-
culiere bank, Pierson, Helding & 
Pierson, waar de cliënten minstens 
een miljoen moesten investeren of 
tenminste een titel moesten hebben 
om daar te ‘mogen’ bankieren,  al 
was die titel van hun voorvaderen 
alleen maar geërfd. Daar kon Martin 
niet goed tegen, erven is leuk, maar 
wat hadden die cliënten daar zelf 
voor gedaan? Dus wegwezen. Toen 
public relationsman bij Madam Tus-
saud.  Daarna “de verzekeringen 
in”, loondienstagent, aardige func-
tieomschrijving, maar de regels 
vond Martin verre van creatief. 
Standaard reglementen en gehoor-
zamen! Verder rondkijken dus, aan-
nemersbedrijf, horeca, handelen op 
de beurs.  

Nog jong, maar nu werd het toch 
wel eens tijd om gericht door te 
gaan. Wat hij altijd boeiend had ge-
vonden: financiën. Veel cursussen 
gevolgd, o.a. assurantiën! Commer-
cieel directeur van 2 bedrijven. En  
langzaamaan constateren dat hij 
zoiets eigenlijk zélf veel beter zou 
kunnen. 40 jaar oud, tijd om de 
knoop door te hakken.  
Hij kocht een portefeuille en startte 
een eigen kantoor in 1992. En heeft 
dat nog steeds, met groot succes. 
Risico-analist. Naast andere mede-
werkers werkt zijn zoon  ook in zijn 
zaak, mooie combinatie, want die 
heeft communicatiewetenschappen 
gestudeerd. In de roos. 
Het leuke is dat zijn vrouw, Simone, 
op datzelfde kantoor een eigen ac-
countantspraktijk runt. Twee bedrij-
ven dus en alle twee succesvol. 
 
Martin’s hobbies: zeilen! Een 
prachtboot (een echte ‘Sneeker-
meer’) ligt bij Vinkeveen op een 
plekje van 200 m2 grond. Daar kun 
je hem en zijn gezin het grootste 
gedeelte van de zomer vinden.  
 

 
Zijn bijna 100 jaar oude huis  in het 

oudste gedeelte van Amstelveen. 
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In de keuken zie ik boven mijn 
hoofd een enorme rij pannen han-
gen, stuk of 15! Het lijkt meer op 
een 3-sterrenrestaurant. Ik vraag 
me af of die ooit gebruikt worden of 
dat zoiets “hoort” bij een 1915 huis, 
als versiering? Maar Simone, zijn 
vrouw, blijkt – nota bene - élke pan 
te gebruiken. De boekenkast puilt 
uit van de kookboeken. 
 
En dan knutselen of doe-het-zelven. 
Zijn 1915-huis is hij aan het terug-
brengen in de oorspronkelijke staat.  
De keuken heeft inmiddels een bal-
kenplafond, een schouw etc. Een 
gigantische klus.  Dat is niet meer 
knutselen, maar opnieuw vormge-
ven! Professioneel en met eigen 
gouden handjes. 
 

 
Aan het werk voor ons maandblad. 

(Beetje donker, maar het 

 werd al laat!). 

 

 
 
Over knutselen gesproken, Martin 
zit zelfs in de Kluscommissie van  

  de school van zijn kinderen. 
En dan hockey. Nee, hij rent niet 
(meer) over het veld, maar bege-
leidt zijn kinderen en is zelfs 
coach!  
 
Vraag van mij hoeveel kinderen hij 
dan wel heeft. Vijf! Maar wel drie  
van 29, 26 en 21, en twee 
van….10 en 9. In 1993 is Martin 
voor de tweede keer getrouwd. Op 
Kerstdag of andere feestdagen al-
tijd een volle bak, want Martin 
“houdt alles gezellig bij elkaar.” 

 
En inmiddels werk ik met Martin 
samen aan onze Aqua Verniam 
Post. Een leuke samenwerking; 
we zijn allebei geen ‘nerds’ en 
vlooien onze (soms koppige?) 
computers samen uit. De lamme 
leidt de blinde. Foto’s plaatsen (die 
soms weer wegspringen), kolom-
men maken (die plotseling breder 
worden), ontdekken hoe PDF in 
elkaar zit, maar we leren. 
 
Martin, dat we nog tijden zo door 
mogen gaan en op naar het fe-
bruariblad! 

Wil Hille

____________________________________________________________                                                        
 

 
In het volgende blad komt de Crossocheilus siamensis aan de orde. 
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Wetenswaardigheden 
________________________________________ 

 
 

Kleinste vis 
 
Anderhalf jaar geleden was het een Australisch zeevisje, maar nu wordt een moeras-
visje van Sumatra uitgeroepen tot de kleinste vis van de wereld. Niet voor lang, want 
zijn leefomgeving verdwijnt snel. 
 
Ze kunnen al geslachtsrijp zijn bij een 
lengte van…7,9 millimeter, en het enige 
volwassen exemplaar dat van de vorige 
recordhouder bekend is, was 8,4 mm, 
schrijven Maurice Kottelat en collega’s in 
‘Proceedings of the Royal Society B.” En 
dus is hun Paedocypris progenetica de 
kleinste vis ter wereld, vinden ze! De 
Australische ontdekkers van het andere 
minuscule visje zullen dat bestrijden, 
want zij schreven destijds dat hun beest-
je volwassen zou zijn met een lengte van 
7 mm, 7-8 mm of 6,5 mm, afhankelijk 
van waar je in het artikel kijkt. In het arti-
kel van Kottelat & Co. wordt daar fijntjes 
op gewezen. 

 
Top van een vinger. 

 
 
De nieuwe allerkleinste visjes leven in het zure, zwarte water van Surinaamse veen-
moerassen en zien er larfachtig uit. Ze hebben geen schedeldak, zijn doorzichtig en 
kunnen maar een paar eitjes tegelijk bij zich dragen. Misschien zijn er nog kleinere 
volwassen visjes mogelijk, schrijven de onderzoekers, maar die glippen door de ma-
zen. 
 
De vooruitzichten van het minuscule visje zijn net zo zwart als het water waar hij in 
leeft – de moerasbossen van Sumatra verdwijnen snel door houtkap, verstedelijking 
en ingebruikname van landbouwgrond. “Veel veenmoerassen in Zuid Oost Azië, die 
we hebben onderzocht, bestaan niet meer en hun fauna is vernietigd,” aldus de au-
teurs. Waarschijnlijk zijn veel andere soorten minivisjes uitgestorven voor ze ontdekt 
konden worden. Als dat met deze ook gebeurt, mag het Australische zeevisje weer 
met de eer gaan strijken. 
 
Lees meer over het volledige wetenschappelijke artikel over het allerkleinste visje en 
een nauw verwante soort op de website van Noorderlicht. 

Marcel Bennink 
 

 

 

 

Wetenswaardigheden 
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