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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. 

 

Druk: CopyCom, Amstelveen. 

 

 

 

 
 

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 

 

Martin Scheepstra 

Tel.: 020-6416293 

 

Aart  van Altena 

Tel.: 020-4961129 

 
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 sta-

len 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 – di-

verse 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 
 

De vakantie is weer achter de rug en iedereen is weer voorzien van een 
vakantiekleurtje. Bij thuiskomst is het best mogelijk dat de bak er wat 
troosteloos bij staat en hoe pak je dat nu weer aan. De keuring komt er-
aan en dus moet alles weer in topconditie zijn. Hier kunnen we het eens 
mooi over hebben maandag de 28ste. 
 
Er zijn mensen onder ons die in de veronderstelling zijn dat het bestuur 
van een vereniging is opgericht om hun leden te vermaken. Het bestuur 
van een bedrijf als de Efteling is inderdaad zo’n bestuur. Hun taak is om 
tegen zoveel mogelijk geld de mensen zolang mogelijk te vermaken. 
Bij een vereniging is dat anders. 
Een vereniging bestaat uit een groep mensen met, zoals in ons geval, 
een bepaalde hobby. Die hobby wil men graag delen om er wijzer van te 
worden en om er samen van te genieten. 
Een vereniging wordt gerund door álle leden die hun ideeën en wensen 
kenbaar maken. Het bestuur kan die ideeën en wensen uitvoeren binnen 
bepaalde grenzen omdat, in tegenstelling tot de Efteling, het hier met zo 
min mogelijk geld bewerkstelligd moet worden. 
Als ideeën en wensen uitblijven wordt het voor een bestuur erg lastig om 
ze uit te voeren. Ook bestaat dan de kans dat het bestuur iets doet wat 
juist niet aansluit bij de leden, en dat zou zonde zijn. 
 
Daarom mensen vraag  ik bij deze, wat willen we? Wat verwachten we 
van een vereniging? Ik denk aan: welke sprekers, welke onderwerpen, 
willen we aquariumgerelateerde bedrijven of instellingen bezoeken? Ik 
noem maar wat op. Ik hoor het graag op de 28ste, dan kunnen wij er voor 
zorgen dat het ingevuld wordt. 
 
Om te voorkomen dat een aquariumvereniging geen meerwaarde meer 
biedt aan de hobby, moeten we allemaal actief blijven en ervoor zorgen 
dat de vereniging interessant blijft. 
Want handjes zijn belangrijk, niets gaat vanzelf. Gelukkig zijn Martin en 
Aart bereid gevonden om volgend jaar voor de huiskeuring te zorgen. 
En Martin heeft het al zo druk met de AV-post, zeker nu hij er in 2010 
alleen voor dreigt te komen staan. Wie wil hem helpen? 

 
Mario de Jong 

__________________________________________________________ 
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Oproep nieuw redactielid 
 
 
 
Teruggekomen van vakantie, uitgerust en met een lekker kleurtje van 
onze eigen Hollandse zon, opende ik opgewekt mijn mailbox. Eerst alles 
sorteren en dan per rubriek doornemen! Mijn opgewektheid was echter 
snel verdwenen. Eén van de eerste mailtjes was van Wil, waarin ze ver-
telde dat ze, om haar moverende redenen, aan het eind van het jaar 
stopt als redactielid. Uiteraard dien ik dit te respecteren maar ik heb er, 
om meer dan één reden, wel moeite mee (misschien kunnen we haar 
nog van gedachten laten veranderen???). 
Gelukkig kunnen wij tot en met het decembernummer nog op haar me-
dewerking rekenen. Haar aandeel in het samenstellen van ons vereni-
gingsblad is dusdanig dat ik er flink tegenop zie om het vanaf januari in 
m’n eentje te doen. Alles alleen uitzoeken, bewerken, mailen, geen over-
leg, gedeeld plezier, enz., en dat ben ik, eerlijk gezegd, ook niet van 
plan. 
Daarom vanaf deze plaats een oproep aan alle leden:  
 

wie heeft tijd en zin om mee te helpen het verenigingsblad  
in elkaar te draaien, zodat Aqua Verniam Post in z’n huidige vorm  

kan blijven verschijnen? 
 

Ervaring is niet nodig, al doende leert men, maar wel wat handigheid met 
de computer en een flinke dosis enthousiasme! 
Ik hou mijn mailbox met belangstelling in de gaten! 

 
Martin Scheepstra 

___________________________________________________________________________ 

 
Maandag, 28 september 

 
“ ’t Is weer voorbij die mooie zomer…..”, maar zo ook onze vakantie! 
En…. hebben buren of vrienden onze bakken misschien verzorgd? En 
zo ja, met welk resultaat? Nico Zonneveld vertelt elders in dit nummer 
uitgebreid over de vernieuwing van zijn bak die hij net achter de rug 
heeft. Misschien brengt dit iemand op het idee om zijn of haar bak ook 
eens rigoureus te veranderen. 
De keuring komt er weer aan, dus we moeten sowieso “aan de bak.” 
Kortom, stof genoeg om de 28ste  weer eens lekker bij te praten! 
__________________________________________________________ 
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Volgende maand huiskeuring! 
 

Op 10 oktober komt de keurmeester, Erik Prins, onze bakken weer keu-
ren. We zullen dus weer planten moeten snoeien en/of verplaatsen, alle 
vuiltjes (en slangen en thermometers) wegwerken, even huiswerk dus.  
Diegenen die Erik al eens op bezoek hebben gehad, weten dat hij heel 
stilletjes voor je bak gaat zitten en àlles noteert. Misschien geeft hij ter 
plekke wel wat tips, maar veel hoor je pas bij de uitslag op 23 november. 
 
Misschien kunnen we u helpen? We vonden een lijstje met 12 tips.  We 
weten dus we waar hij zoal naar kijkt. Althans, wat de planteninrichting 
betreft. Dit lijstje vindt u hieronder, misschien hebben de deelnemers er 
baat bij? 
 

1. Zet de lage planten vóór in de bak en de hoge planten achterin met 
uitzondering van een straatje, dat laagblijvend naar de achterwand kan 
weglopen (het mooist is om dat enigszins te laten oplopen).  
2. Planten in een grote groep plaatsen; nooit dezelfde groep planten 
twee keer in het aquarium zetten of een andere groep planten die er heel 
erg op lijkt. 
3. Gebruik een van de sterke punten in de bak. Hiertoe kunnen we ge-
bruik maken van de zogenaamde Gulden snede, dat in het volgende ar-
tikel besproken wordt.  
4. Vermijd dat plantgroepen en decoratiemateriaal evenwijdig aan de 
voorruit staan - dat staat zeer lelijk.  
5. Zet nooit een plantengroep helemaal in het midden van uw aquarium, 
maar zorg er ook voor dat er geen scheiding tussen de twee kanten van 
uw bak ontstaat, zodat het net lijkt alsof u twee bakken heeft.  
6. Creëer dieptewerking door bijvoorbeeld een straatje planten aan te 
leggen met daarnaast een hogere groep of een doorkijk naar de achter-
wand -  het is echt niet erg en het geeft zelfs veel diepte als u een stukje 
achterwand laat zien.  
7. Maak geen symmetrische opbouw, dus niet twee groepen met dezelf-
de bladvorm links en rechts in het aquarium.  
8. Speel met de bladvorm en de kleur van de planten. Dat geeft het 
grootste contrast. Zet naast een plant met fijne bladeren een plant met 
grove bladeren en naast een helgroene plant een heel andere kleur plant 
(bijv. rood) etc.  
9. Gebruik nooit teveel rode planten, 25% is eigenlijk net op het randje,  
liever nog iets minder. Zet de rode planten ook niet vlak bij elkaar.  
10. Zorg voor hoogteverschil tussen de groepen planten onderling.  
11. Aan de hand van de grootte van uw bak kunt u ongeveer vaststellen 
hoeveel plantensoorten u moet hebben: één plantensoort per 10cm voor-
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ruit. Wijk hier niet te veel van af, want het geeft een rommelig gezicht als u 
er veel meer in zet. 
12. Zorg voor natuurlijk decoratiemateriaal -  hout of steen. Gebruik  
niet veel verschillende soorten hout of steen door elkaar, liefst zelfs één 
soort decoratie. Probeer ook een beetje de zelfde kleuren aan te hou-
den, alleen donkere stenen bijvoorbeeld.  

Erik Prins 
____________________________________________________________ 

 

Maar we vonden nóg iets…. 
 
Wéér van de hand van Erik. Misschien zitten daar een paar doublures in ten 
opzichte van zijn vorige tips, maar hoe meer we weten, des temeer…. Dus 
geven we het graag aan u door. Ja, dat heet “beïnvloeden”, maar we doen 
mee aan de huiskeuring en – laten we heel eerlijk zijn: we willen allemaal 
toch wel eens een diploma uitgereikt krijgen? De “Gulden Snede” dus van 
Erik:  

DE GULDEN SNEDE 

De Gulden Snede wordt veel in de fotografie gebruikt, mijn andere hobby 
(zegt Erik), vandaar dit verhaal een beetje vanuit een ander standpunt en 
aangepast aan de aquariumhobby.  

Betekenis van de Gulden Snede: Als u objecten (planten, decoratie) pre-
cies in het midden van uw bak zet is dat niet mooi, het staat onnatuurlijk 
en lelijk, de engelsen zeggen niet voor niets: “dead center”.  

Daar komt de Gulden Snede om de hoek kijken. Deze is om verschillen-
de redenen interessant. Ten eerste: de Gulden Snede geeft een verhou-
ding weer die veelvuldig in de natuur wordt aangetroffen. Ten tweede is 
het een klassieke opvatting dat de Gulden Snede "mooie" verhoudingen 
geeft. Al in de oudheid baseerden de Grieken de ontwerpen van gebou-
wen op de Gulden Snede, o.a. de plaatsing van de pilaren en de ver-
houdingen. Later kwam dit concept opnieuw in de mode in de Renais-
sance, en ook vandaag de dag zijn er veel kunstenaars en architecten 
die de Gulden Snede bij de vormgeving van hun werk toepassen.  

Een ervaren schilder of fotograaf zal de horizon meestal niet midden in 
beeld plaatsen, maar bij voorkeur een stuk daarboven of daaronder. Ook 
zal het hoofdmotief bij een dergelijke landschapsfoto als regel niet in het 
midden staan.  
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De Gulden Snede staat eigenlijk voor een snede die een lijn of lengte 
zodanig in twee ongelijke delen deelt, dat de verhouding van het kleine 
tot het grote deel dezelfde is als die van het grote deel tot het geheel. 
Vanzelfsprekend gaat een fotograaf [of een aquariaan] daarbij niet op 
zijn rekenmachine de Gulden Snede op tien de-
cimalen nauwkeurig berekenen (1.61803.... ); in 
sommige fotoboeken vind je de vuistregel dat het 
motief op 1/3 of 2/3 van het beeld moet staan. En 
dat is voor ons aquarianen ook een mooie richt-
lijn.  

Overigens heten de kruispunten van de lijnen in 
het plaatje: “sterke punten”. Op het plaatje 
hiernaast ziet u op het ene sterke punt een 
vliegtuig vliegen. Als je op zo'n sterk punt 
in het aquarium een solitair, een zeer af-
wijkende groep planten, een steen of een 
stuk hout zet, dan creëer je daarmee een 
mooi en rustig punt in je bak. 

Nooit op alle snijpunten een solitair of de-
coratie zetten. Zet maximaal op twee punten iets en zorg er dan voor dat 
de één voor en de andere achter staat!  

Dit geldt ook voor de hoogte van je planten - als je daar deze regels op 
toepast heb je ook een prettig uitziende bak (wat zit de mens toch raar in 
elkaar).                                                              © Erik Prins 
_______________________________________________________ 

Verslag lezing Ab Ras 
22 juni 2009 

“De Keuringswijzer belicht” 
 
Ook daar kunnen we ons voordeel mee doen. Ab, als altijd, gaf ons weer 
uitstekende tips waar wij aan zouden moeten voldoen om “goed over te 
komen bij een Keurmeester.” Hij zette alles op een voor ons zeer begrij-
pelijk rijtje. Elk punt lichtte hij toe met foto’s. Maar het is niet te doen om 
zijn uitgebreide en boeiende verhaal hier ‘even’ weer te geven. Daarom 
heb ik er maar een soort checklist van gemaakt, dus….waar kijkt deze 
Keurmeester naar? Dat is niet mis, maar zelfs al zouden we misschien 
nooit landelijk nummer 1 worden, het is wel ten gunste van onze dieren 
en planten! Veel weten we best al, maar misschien zit er toch een puntje 
bij, waarvan we denken “hee, toch even opletten.” Ab kijkt dus naar: 
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1. Biologisch – de samenstelling van het dierenbestand. 
- Verdraagzaamheid van de dieren onderling; 
- Grootte van de dieren in volwassen toestand; 
- Voldoende exemplaren – paren, scholen (minimaal 12), groepen; 
- Kans op kruisingen; 
- Mogelijkheid bieden tot natuurlijk gedrag; 
- Verhouding jonge/oude dieren; 
- Kleurcombinatie dieren; 
- Dieren in verschillende waterlagen (bovenvissen hebben een bek “naar  
boven”, bodemvissen “naar beneden”); 
 
Bestudeer van tevoren welke vissen in de bak horen. 
Zo hebben discussen een rustige omgeving nodig. En geen verschillen-
de kleuren bij elkaar in verband met verkeerde kruisingen en misvormin-
gen. Zet nooit 2 mannelijke kameleons bij elkaar. Een Tanganyikavis 
wordt te groot en heeft een grot nodig. Een Doktersvis moet solo blijven 
(in 850 ltr. zeewater). Etc. 
 
2. Gezondheid en ontwikkeling dieren. 
Onderverdeeld in gewervelde en ongewervelde dieren, volgens de NBAT 
keurwijzer. Kogelvisjes: kies de juiste soort. Vele komen uit brakwater en 
hebben behoefte aan eiwitten, anders beginnen ze aan de vinnen van 
andere vissen te knabbelen. Kikkers – kijk naar de spierkracht (gezond-
heid). 
Ab toonde diverse afwijkingen en vervormingen van ongezonde dieren. 
Wij kunnen er zelf veel aan doen om dit te vermijden.  Check eerst goed 
wat een dier nodig heeft. Formaat bak, watersamenstelling, voeding, be-
planting, schuilplekken etc. Een Kongozalm heeft bijv. een forse stro-
ming nodig. 
 
3. Soortkeuze vegetatie. 
- Verhouding water- en moerasplanten; 
- Zuurstofleveranciers, o.a.: waterpest, hoornblad en Cabomba. 
- Kegelvlekbarbelen hebben Cryptocorines nodig om eitjes te leggen. 
4. Gezondheid vegetatie. 
Algen? Verwijder de onderste bladeren = meer voeding voor de boven-
ste bladeren. 
Maar Malawi’s hebben juist alg nodig, op de stenen. 
 
5. Het aquarium: techniek en compositie. 
- In de kap is ventilatie nodig voor verse lucht; 
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- Gebruik geen verschillende soorten decoratiemateriaal. Dus bijv.   
slechts één houtsoort. 
- De zijruiten moeten functioneel zijn (beplanting) en ze moeten uiteraard 
schoon zijn; 
- Zorg voor diepte in de bak. Maak straatjes van planten of leg stenen 
niet allemaal naast elkaar, maar bouw ze op in groepen. Slingerpaadjes 
geven nog meer diepte; 
- Een plantengroep per 10 cm over de breedte van de bak; 
- Maak doorkijkjes; 
- Probeer een glooiend effect te creëren; 
- Plaats planten met een groot blad naar planten met een klein blad; 
- Plaats lichtgroene planten naast donkergroene; 
- Probeer de achterwand zo donker mogelijk te maken; 
- Zorg ervoor dat de “machinekamer” opgeruimd is; 
- Geen vuil in de slangen; 
- Goede filtertechniek, dus regelmatig schoonmaken, maar nooit tegelijk 
met een waterwissel (dit gaat dan ten koste van de nodige bacteriën). 
- Bedrading moet geordend zijn; alle materiaalkeuze moet veilig zijn; 
- Zet de CO2-fles vast aan een kettinkje – zo’n fles is een ‘projectiel’. 
 
Ab, bedankt voor al deze informatie. En voor ons….is er werk aan de 
winkel!                                                             

Wil 
__________________________________________________________ 

 
Onze Nico Zonneveld haalt de boel overhoop! 

 
In mei  2009 had ik (zegt Nico) het met de oude inrichting van mijn aqua-
rium wel gehad. In principe was deze door een woeste plantengroei on-
beheersbaar geworden. Tijd voor een radicale maatregel…..leeghalen 
en opnieuw inrichten….. 
Wat er dan aan planten uitkomt is meer dan bar. Een woeste bossage 
Cryptocoryne affinis (de roodbruine variant), gigantisch fors uitgegroeide 
eikenbladvarens, een minstens even woeste bos Hoornblad,  Najas, enz. 
enz. De enige soort die ik in de bodem laat is Nymphaea daubenyana. 
Deze plant is al zo’n 20 jaar oud en ik durf haar eerlijk gezegd niet te 
verplanten.  
Aan planten heb ik dus geen gebrek, maar als die eruit zijn ligt daar nog 
de  bodemgrond. Zo’n kleine tien jaar oud en volgens de boekjes (nu 
juist niet de informatiebron waar ik gek op ben) uitgeput! 
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Maar een nieuwe erin? Ik moet 
er niet aan denken! Van nature 
ben ik een luie liefhebber. Hoe 
meer er vanzelf gaat en hoe 
minder  
moeite het kost, hoe liever het 
mij is! De bodem blijft er dus in 
en daarmee spaar ik volgens 
mijn simpele redenatie ook een 
belangrijk deel van het bacteri-
enwereldje.   
 

(Een Nymphaea daubenyana kon de redactie niet vinden.  

Dus dan maar een “gewone”, maar prachtige Nympaea (Nico, vergeef ons). 

 
Helaas ben ik door de droogte niet in het bezit van voldoende regenwa-
ter. Dus alle beschikbare schone emmers ingepikt en gevuld met het ou-
de aquariumwater. En de rest, meer dan ¾ van de inhoud van de bak, 
 bijgevuld met gemeentepils. Wat in Amsterdam overigens van een pri-
ma kwaliteit is. Eigenlijk is het enige probleem de hoge pH. 
 
Nu ga ik de planten inspecteren. Eerst de Crypto’s. Dat zijn er inderdaad 
een massa geworden. Maar ik heb nog een adresje die ze al lang zoekt 
en ze graag wil hebben. Even Vierhouten bellen en een dag later staat 

hij al voor mijn neus. Het 
zijn er zoveel dat hij nog 
een aantal aan vereni-
gingsleden gaat uitdelen. 
Bovendien staat er ook 
nog een aantal bij mij in 
een reservebak. Dit voor 
het geval dat ze in de 
nieuw ingerichte bak de 
klap van hun leven krij-
gen door o.a. het verse 
leidingwater.  
De rest van de planten 
zijn allemaal gemakkelijk 

te houden soorten. Daarmee voorzie ik geen moeilijkheden. 
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Eerst de Crypto’s maar inplanten. Dan kunnen die tenminste niet krom-
trekken. Ze hebben prachtig ontwikkelde wortels. Officieel zou ik ze moe-
ten inkorten. Maar tja, dat is nu ook zo wat! Tegen alle regels in de com-
plete wortels zo goed mogelijk in de bodemgrond gevleid. Tegen beter 
weten in snoei ik de wortels niet terug. In oktober moeten ze er piekfijn 
bijstaan. Dat is wel erg krap. In de Leidse school heb ik destijds van Wim 
Zwart c.s. geleerd dat je daar een jaar voor moet uittrekken. Het geluk 
van de dommen heeft me gered. Nu, eind augustus staan ze erbij als 
een zonnetje. Nog een klein pluisje alg hier en daar, maar een kniesoor 
die daar op let. 
De Balansae’s hebben het wat moeilijker. Ik denk dat ze op de nieuwe 
plek even moeten wennen. 
 
Dan moeten de Eikenbladvarens een plekje krijgen. Als ik deze eruit laat 
krijg ik ruzie met mijn gade. Het is een makkelijke plant die als het ware 
uit je hand vreet. Dat klopt, als je jonge planten opzet kun je binnen zes 
weken de geplante jonkies naar achteren verplaatsen en moet je zorgen 
dat je weer nieuwe jonkies in voorraad hebt. Dat is vrij simpel. Je neemt 
een blad van een van de planten die de vuilnisbak in gaan. Dit laat je 
drijven of mooier: je bevestigt het met een stukje kabelbinder aan de 
achterwand. De planten die zich aan de achterwand ontwikkelen zijn al-
tijd mooier van vorm dan de zusjes die op de drijvende bladeren komen. 
De eerste adventiefplanten verschijnen binnen een  week en zijn zo’n 
vier weken later royaal op maat om in het voorste deel van de groep ge-
plant te worden. Vergeet je het om jonge planten te maken, tja, dan heb 
je een probleem.  
 
Dan het Hoornblad: ik raad ieder aan zeker in het begin deze plant te 
gebruiken. Het is een prima 
zuurstofgever en als deze 
plant goed aan de groei is, 
dan is ze ook niet te rem-
men. En het gaat hard. Het 
eigenaardige is dat ze geen 
wortels vormen. Hoe beves-
tig ik ze?  
Doodsimpel, ik vorm ik een 
mooie groep, neem een stuk 
flagstone en leg de groep 
voor anker. O.K., ze groeien 
hopeloos snel, tenminste als ze het naar de zin hebben.  
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In een goed draaiende bak hebben ze dat altijd. Maar een snelle groeier 
heeft veel voedsel nodig. Vooral nitraat, kalium en fosfaat en daarvoor 
heb je een goed bacteriënbestand nodig. Daarvoor reken ik altijd een 
week of zes. In deze weken controleer ik regelmatig de waterkwaliteit. 
Dat kan met testsets. Je kan ook een beetje kroos in de bak doen. Als 
dat goed aangroeit en mooie lange worteltjes heeft, zullen de andere 
planten vrijwel altijd goed groeien. Gaat het kroos kwijnen, dan grijp ik 
naar mijn testsets en vul ik de tekorten aan. Wacht daar nooit te lang 
mee. De planten groeien nog even langer door en als deze het laten zit-
ten ben je verder van huis.  
 
Achterwand begroeiing 
Daar bevindt zich van alles op: Blaasjeskruid, Javamos, Javavaren, 
draadalg. Dat spul heb ik tijdens het leeghalen laten zitten en nat gehou-
den. Daar ben ik achteraf zeer mee in mijn sas. Momenteel heb ik weer 
een mooi begroeid wandje. En daar heb ik niets voor gedaan dan een 
beetje bijsturen. 
Tja en dan had ik ook nog een barbaarse groep Najas. ↓ 
Tegen alle adviezen in, ook 
van de keurmeester, heb ik 
deze in een wat geringere 
omvang gehandhaafd. Het is 
een fantastische zuurstofvor-
mer. En ik heb er iets mee. 
Het fragiele, breekbare plantje 
is een ongelooflijke volhouder. 
Je moet wel regelmatig wie-
den, want elk fragment vormt 
onherroepelijk een nieuwe 
vestiging.  
En dan de te dunne, ‘uitgeputte’ bodem, hoe heeft die zich gehouden? 
De bodem bestaat al zo’n jaar of acht uit Duplaplant met zand (1-1½ mm 
zand gemengd). Een afdeklaag is van dezelfde korrrelgrootte. Daar zit 
natuurlijk flink wat afval in. Het spul groeide toen het eenmaal geworteld 
was voorspoedig.  
Geen last van algen, de draadalg die zich op het kienhout heeft gevormd 
vind ik mooi, die mag blijven.  Graag zelfs. Ze worden gekoesterd en net-
jes verzorgd. 
Ik dacht dat ik alle guppen er uit had gekregen. Vijf jongen hebben  de 
operatie overleefd. De aantallen houd ik nu uiteraard onder controle; in-
middels zijn  ze aan het uitgroeien. Het ziet er voorlopig naar uit dat ik dit 
najaar aan de huiskeuring kan deelnemen.                                          

Nico 
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Ernstig zieke patiënt 
 

Planten gezond, vissen gezond, wat wil ik nog meer? Keurig wekelijks 
25% water verversen, vuil afhevelen, filter schoonmaken, water meten. 
Ik vind mezelf best wel een goeie aquariaan. Veel gelezen, niet zomaar 
in de winkel een paar visjes geselecteerd, nee, eerst bestudeerd of ze 
wel in mijn bak kunnen. Harem, paartje, schooltje… Ergens ben ik ge-
weldig. 
Totdat ik een vis op een rare manier zie zwemmen, kop omlaag, af en 
toe met moeite omhoog komen. Een 
patiënt? Ziek? Ik pak mijn boeken en 
zoek naar een remedie. Buikwater-
zucht, nee, geen dikke buik.  Zuurstof-
tekort? Nee, hij hapt niet).  
En dan krijg je een soort van medele-
ven met een dier dat heel toevallig wel onder jouw verantwoordelijkheid 
valt. Met een hond of kat ga je dan onmiddellijk naar de dierenarts. Dan 
krijg je een pilletje of een injectie. Opgelucht. Maar wat nu met mijn lieve 
visje dan? Pijn? Misschien érge pijn? Ach, lieverdje, wat kan ik doen om 
je te helpen? Niets!!! Vreselijk.  
Dit duurt wel 4 dagen. Geen verbetering. Tsja, dan pak ik mijn flesje 
kruidnagelolie, druppel dat in een puddingschaaltje met water en doe 
mijn doodzieke visje daar in omdat hij dan in een soort coma belandt. En 
niets meer voelt. Toch beweegt hij nog steeds zijn vinnetjes. Moet ik hem 
nu doodmaken of zegt hij : ho, ho, stop hier alsjeblieft mee, ik wil léven! 
Ik kijk naar het schaaltje en voel me een moordenaar. En dan…stil, heel 
stil, niets beweegt meer. Coma. Snel in mijn vriesvak en na een paar mi-
nuten heb ik hem geholpen richting vissenhemel.  
Ik ben altijd wat verdrietig om zo’n lief diertje aan zijn eind te helpen. Eu-
thanasie, veel bediscussieerd onderwerp, voor en over mensen. Maar 
zo’n vissendiertje heeft ook rechten. Alleen kan hij z’n mond niet open 
doen. Dus neem ik het heft maar in handen, ik help dus, euthanasie. Ik 
word daar niet voor gestraft. En het duurt maar 2 minuten. Maar wie in 
godesnaam ben ik? Mens of vis, allebei hebben we bloed en eigen ka-
raktertrekken in onze lijven.  
Misschien zou ik wel een aquariumvis willen zijn. Ik voel me als vis be-
roerd, mijn baas snapt dat en helpt me om aan m’n eind te komen. Ik 
hoef niet nog jarenlang in een verpleeghuis waar ik in mijn incontinentie-
luiers totaal afhankelijk ben van mensen die het vaak te druk hebben om 
aandacht aan mij te besteden. In de zorg heet dat “marktwerking”…….. 
Eigenlijk is het nog niet zo slecht om een vis te zijn!                             Wil 
__________________________________________________________ 
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Koolzuur in het aquarium 
 

“Vroeger gaf ik geen CO² en toch ging het goed”, kan een veel gehoorde 
opmerking van aquariumhouders zijn. Dit is niet helemaal juist, want 
vroeger had men wel degelijk CO² in het water, alleen besefte men dat 
niet zo. Dit werd veroorzaakt door grote, langzame en sterk vervuilde fil-
ters én behoorlijk dikke lagen afval en etensresten die op de bodem la-
gen.  
 
Daarnaast gebruikte men meestal een kleine selectieve groep aquari-
umplanten die met een beperkte hoeveelheid CO² konden volstaan. Veel 
van deze planten zijn tegenwoordig niet meer of moeilijk te krijgen. Ze 
zijn meestal vervangen door meer attractieve en kleurrijker soorten die 
echter ook een hogere CO²-behoefte hebben. 
 
In de natuur wordt voldoende en in een constante hoeveelheid CO² ge-
produceerd door onderwaterbronnen en gistingsprocessen in de bodem.

 

Alles in eigen hand! 
Bij ons in loondienst een combinatie van VCA-gecertificeerde 

timmermannen, loodgieters, tegelzetters, dakdekkers en stukadoors. 
Elke opdracht wordt vanuit één kantoor gestuurd.  

Dit biedt vele voordelen voor onze opdrachtgevers. 
 

Nieuwbouw en renovaties  
voor bedrijven, particulieren en VvE’s in Amsterdam en omstreken.  

Ook verzorgen wij tekeningen en berekeningen 
i.v.m. aanvragen gemeente. 

 

Wilt u weten wát wij allemaal voor u kunnen doen? 
Kijk op onze website.  

Gedempt Hamerkanaal 38, 1021 KM Amsterdam 
Telefoon: 020 – 614 14 17 

 



 
Het aquarium, een kunstmatig aangelegde omgeving, heeft deze natuur-
lijke voorzieningen niet. Daarom is er vaak een gebrek aan CO² omdat: 
 
(a) kooldioxide erg vluchtig is en makkelijk van het wateroppervlak stijgt 

omdat de CO²-druk in de lucht altijd lager is; 
(b) de waterleidingbedrijven de CO² uit het water halen door het water 

volop te beluchten en er kalk aan toevoegen; 
(c) CO² snel door de planten wordt opgenomen. 
 
Recentelijk wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat planten 
niet alleen dood gaan zonder CO², maar dat voldoende CO² belangrijker 
is voor de gezondheid van de vis dan algemeen werd aangenomen. 
 
Gebrek aan CO² in het aquarium is de reden dat: 
*  de planten slecht en/of vervormd groeien; 
*  biologische ontkalking optreedt; 
*  er een onnatuurlijke pH-waarde ontstaat.  
 
Hoge pH-waarden zorgen op hun beurt weer voor: 
*  ijzergebrek bij planten en vissen; 
*  plotselinge ammoniakvergiftiging; 
*  ijzerchlorose en oplossende aquariumplanten;     
*  zware schimmelinfecties e huidziekten bij vissen. 
 
De gezonde levensomstandigheden voor de vissen en de planten worden 
niet gestimuleerd door de toevoeging van een hoge dosis zuurstof in het 
aquariumwater, maar veel belangrijker is het om voldoende en constante 
aanvoer van CO²te hebben. 
 
Door de absorptie van CO² en het gebruiken van lichtenergie (fotosynthe-
se) produceren aquariumplanten voldoende zuurstof. Alleen aquaria met 
heel weinig of geen planten moeten worden voorzien van zuurstof aange-
zien de natuurlijke bronnen hier ontbreken. 
 
CO² houdt het water een klein beetje zuur, ideaal voor de vissen en plan-
ten. 

 
Ervaren aquariumliefhebbers bevestigen het vaak: “Zieke vissen worden 
in een gezond aquarium met planten vaak vanzelf weer beter.” De reden 
hiervoor is: overal waar planten goed gedijen, heersen prima omstandig-
heden en zijn de vissen (meestal) gezond. 

Wil          
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 acs   amstelveen 

 

risico-analyse en administratieve dienstverlening 
 

Eén loket voor vele diensten zoals: 

       acs - de lange                               acs - verzekeringen 

              Jaarverslagen                                                         Verzekeringen 

              Boekhoudingen                                                          Pensioenen 

              Salarisadministraties                                                 Hypotheken 

              Bedrijfsadviezen                                                   Financieringen 

 
  Berkenrodelaan 5                                                                                                   www.acsdelange.nl 
  1181 AH  Amstelveen                                                                                            info@acsdelange.nl 
  Tel: 020-6438486                                                                                         www.acs-verzekeringen.nl 
  Fax: 020-6436781                                                                                       info@acs-verzekeringen.nl 

 

 
 

 

 

 

 

Is het eetgedrag van vissen 

      kopieer– en printwerk             
         
In ons bedrijf in Amstelveen beschikken wij over de nieuwste machines met bril-

jante afdrukkwaliteit. U kunt bij ons terecht voor: 
 

 ● Flyers, folders, manuals (al dan niet ingebonden) 
 ● Bedrukken van textiel 
 ● Selfservice – u kunt zelf kopieën maken of printen met 
  behulp van een Windows PC tot max. A-3 formaat, 
  vergroten, verkleinen, dubbelzijdig afdrukken, sorteren, 
  groeperen en nieten 
 

CopyCom staat voor kwaliteit en snelheid 
tegen een scherpe prijs ! 

 

 Amsterdamseweg 450                                   Tel./Fax: 020 – 453 48 76 
 1181 BW Amstelveen                                     Info@copycom.nl  
  Gratis parkeren            www.copycom.nl                    
 
                     Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur 
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Eten vissen in een aquarium 
hetzelfde als in de natuur? 

 

 
Dat het mogelijk is om vissen tegenwoordig gevarieerd te voeren weten 
we intussen wel. Het meeste voer is tegenwoordig eenvoudig te krijgen 
en het zelf vangen of kweken van voer is niet meer noodzakelijk.  
Er is volop variatie in droogvoer te koop en dit kan worden aangevuld 
met een grote diversiteit in diepvriesvoer. 
 
Dit is voor de meeste soorten meer dan voldoende. Op enkele voedsel-
specialisten, zoals het levendbarende snoekje (Belonesox belizanus) na, 
is mijn ervaring dat diepvriesvoer door alle soorten wordt gegeten. Jaren-
lang heb ik mijn vissen altijd uitermate gevarieerd gevoerd met grote 
hoeveelheden hoogwaardig voedsel.  
 
Dit staat echter in schril contrast met de situatie in de natuur. Een blik in 
een willekeurig watertje in het land van herkomst van de door ons in het 
aquarium gehouden vissen, maakt duidelijk dat daar niet veel voer be-
schikbaar is. Daarom zijn de vissen in de natuur het grootste deel van 
hun tijd kwijt met het vinden van voedsel. Vooral de omnivore soorten, 
bijvoorbeeld zwaarddragers, Molly’s en Ameca splendens zijn de hele 
dag bezig met het afgrazen van stenen om voldoende binnen te krijgen. 
Hun relatief lange darmen zorgen er voor dat ze veel voedingsstoffen uit 
het beschikbare aanbod kunnen halen.  
 
Deze situatie is niet te vergelijken met de situatie in het aquarium. Hier 
wordt af en toe voer met een hoge voedingswaarde gegeven en daar-
door heeft de vis in enkele minuten genoeg voedingsstoffen binnen.  
De soorten die gespecialiseerd zijn in dierlijk voedsel hebben in de na-
tuur ook meer tijd nodig om voldoende voedsel te krijgen. In het aquari-
um krijgen ze in korte tijd meer aangeboden dan in de natuur. Ook wordt 
de hoeveelheid voer in de natuur bepaald door de seizoenen. Het aan-
bod insecten en hun larven, maar ook kleine jonge visjes, is sterk sei-
zoensgebonden. Onderzoek naar de darminhoud bij carnivore Goodeï-
den, met een kort darmstelsel, toonde aan dat deze vissen zich afhanke-
lijk van het aanbod ook lange tijd met plantaardige kost tevreden stellen.  
 
Ook de samenstelling van het voer in het aquarium en in de natuur is lo-
gischerwijs verschillend. Het door ons aangeboden voer komt in dezelfde 
samenstelling in de natuur niet voor. Samenvattend is het zo dat er dui-
delijke verschillen zijn tussen het voedsel en de tijd die nodig is om vol-
doende binnen te krijgen in de natuur en in het aquarium. Het verschil 
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tussen de voedingswijzen in de natuur en in het aquarium heeft gevolgen 
voor de vissen. In de eerste plaats zijn de vissen in de natuur veel meer 
tijd kwijt met het vinden van voldoende voedsel. Onderzoek van Kelly  
(2006) naar Ameca splendens 
toont aan dat in de natuur 70% 
van de tijd wordt besteed aan 
het vinden van voedsel en in 
het aquarium slechts 7%. Dit 
heeft invloed op het gedrag. 
Aquariumstammen van deze 
soort blijken agressiever dan de 
natuurlijke populaties.  
     
        Ameca splendens 

Aquariumvissen zullen een voorkeur hebben voor hoogwaardig voedsel 
indien dit wordt aangeboden. Dit is voor hen de meest efficiënte manier 
om voedsel binnen te krijgen. Op de lange duur kan dit gevolgen hebben 
voor de soort in het aquarium. Mogelijk verdraagt de soort dit hoogwaar-
dige voedsel niet op de lange termijn en is zij mogelijk niet in staat om 
zich over meerdere generaties in het aquarium te handhaven. Het conti-
nue aanwezig zijn van hoogwaardig voedsel in het aquarium kan er ook 
toe leiden dat de voortplantingsperiode wordt verlengd. Indien er in de 
natuur onvoldoende voedsel is, wat vaak in combinatie met een lagere 
temperatuur voorkomt, zal de soort zich niet voortplanten. Door het ont-
breken van deze rustperiode in de voortplanting in het aquarium komen 
de vissen minder tot rust en dit verkort hun levensduur.  
 
Toen ik een tijd geleden bij een kennis was, vertelde hij dat het extra 
voeren met allerlei vormen van hoogwaardig diepvriesvoer volgens hem 
helemaal niet nodig is. Af en toe wat extra’s is meer dan genoeg. Zijn er-
varing is dat de basis prima uit vlokkenvoer kan bestaan. De laatste tijd 
probeer ik rekening te houden met bovenstaande punten bij het voeren 
van mijn volwassen vissen. Sommige soorten krijgen een langere perio-
de minder hoogwaardig voer, zoals vlokken op plantaardige basis. Alleen 
soorten die ook na enkele dagen geen vlokkenvoer eten krijgen diepvries 
of levend voer. Dit voer ik dan wel minder. Iedere dag meerdere keren 
voeren lukt mij niet. Twee keer per dag is voor mij het maximaal haalba-
re. Ik probeer me wel aan te leren om het voer dan op verschillende 
plekken in het aquarium te strooien. Dan moeten de vissen er een eindje 
voor zwemmen. Gezien de lengte van een aquarium is dit mogelijk niet 
van invloed, maar het is in ieder geval beter dan altijd maar op dezelfde 
plek voeren.  
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Door bovenstaande wordt het voeren van levende watervlooien ook inte-
ressanter. Ik was hier de laatste jaren niet zo actief mee, omdat deze 
nauwelijks voedingswaarde bevatten. Dit hoeft echter niet zo’n probleem 
te zijn. De levende watervlooien zorgen er in ieder geval voor dat de vis-
sen iets voor hun kostje moeten doen. Voor jonge vissen hanteer ik een 
andere aanpak. Deze krijgen bij mij de eerste maanden hoogwaardig 
voer zoals Artemianaupliën. Om goed te kunnen groeien is dit noodzake-
lijk. Verder is de relatieve darmlengte bij jonge vissen kleiner, waardoor 
ze minder voedingsstoffen uit laagwaardig voedsel kunnen halen.  
 
Of dit op de lange termijn tot gezondere vissen in mijn aquarium leidt 
weet ik nog niet. Dit laat zich moeilijk beoordelen. Ik ga het in ieder geval 
voorlopig volhouden en kijken wat de resultaten zijn.  
 

Kees de Jong uit: Poecilia Nieuws 
Gelezen in het maandblad van Natuurvrienden – Zwolle 

 
 
 

 

Wij zijn uw specialist op het gebied van:  

                   * Amfibieën, hagedissen en slangen. 

                   * Levend voer, krekels vanaf € 1.60. 

                   * Professionele artikelen. 

Met onze jarenlange ervaring zullen wij u graag adviseren. 
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LED als alternatieve verlichting 

in een aquarium 

Er zijn nog de nodige vraagtekens. Met de komst van de LED (Light 
Emitting Diode) en de verdere ontwikkeling daarvan, zijn er inmiddels 
ook witte LED’s verkrijgbaar met goede kleurweergave-eigenschappen 
en een grote lichtopbrengst. De ontwikkeling van de LED's heeft tot ge-
volg gehad dat er steeds meer licht uit komt en dat de prijzen zijn gezakt. 
Er zijn nu leuke mogelijkheden te bedenken voor het gebruik als hoofd-, 
sfeer- of nachtverlichting. Hieronder een opsomming van de belangrijk-
ste voor- en nadelen. 
 
De voordelen van de LED: 
•  Zeer geringe afmetingen; 
•  Werken op een veilige spanning van 2.5 tot 4.0 Volt; 
•  Zijn uitstekend geschikt om te dimmen met eenvoudige middelen; 
•  Verwaarloosbare warmteafgifte; 
•  Is zeer energiezuinig en heeft een lange levensduur (ongeveer 10 

jaar bij 12 uur licht per dag); 
•  Waterdicht, schokbestendig en vrijwel onbreekbaar. 
 
De nadelen: 
•  Hogere aanschafkosten. 
•  Niets bekend over de groei van planten met LED. (let wel: witte 

verlichting in een aquarium). 
•  De kleurweergave is nog niet op het niveau van de huidige TL- 

lampen. 
•  De lichthoek van de high efficiency leds. 
 
De LED ten opzichte van de TI-buis met de zelfde lichthoeveelheid: 
We nemen de bovenste TI buis uit de tabel op de volgende pagina: 60 
cm (18*81) = 1458 Lumen.  
De lichtafgifte van een LED wordt uitgedrukt in mcd (micro candela). 
1000 mcd = 1 candela, dat komt overeen met 12,57 lumen. 
Stel we hebben een witte LED  met een lichtsterkte van 9000 mcd. 9000 
mcd = 9 candela x 12,57 lumen = 113,13 lumen. 
In ons geval: een TL-lamp van 18 Watt geeft gemiddeld 588 lumen aan 
licht. 
Voor dezelfde hoeveelheid licht als de TL-lamp hebben we 1458 : 113,13 
= 13 LED's nodig. Dus met 13 LED's creëren we dezelfde hoeveelheid 
licht als een gemiddelde TL lamp. De kostprijs van een alternatieve LED  
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18 Watt gemiddelde TL lamp' : 1 witte led kostte in ons geval € 1,10 x 13 
LED’s = € 14.30 exclusief montage. 

Een alternatief is om een LED-TL te kopen. Hierin is alles geïntegreerd 
en na het verwijderen van de ballast zo te plaatsen. De prijs is hiervan 
ongeveer € 58,00. 
 

Let wel een ballast voor TL 
is ook ongeveer deze prijs, 
dus bij een nieuwe aanleg 
van verlichting is LED-
verlichting nu al voordeliger.  
 
Het verbruik:  
De bovengenoemde LED's 
geven bij 20 mA de 9000 
mcd. Als we er 13 nodig 
hebben zal het totale vermo-
gen 13 x 20 mA = 260 mA 
zijn. Het totale LED- verbruik 
zal zo rond de 5 Watt zijn, 
inclusief de voeding en 
weerstanden. Van een con-
ventioneel voorschakelappa-
raat (ballast / vsa) voor een 
TL van 18 Watt is het ver-

bruik ongeveer 20 Watt. Dus ((18+20) : 5) = ongeveer 7 ½ x minder 
stroomgebruik!  
 
Is dit nu waar? Ogenschijnlijk lijkt het allemaal te kloppen; helaas zit er 
een addertje onder het gras:  
 
•  Wat overblijft is de lichthoek: de bundel van een LED is erg gecon-

centreerd, wat inhoudt dat alleen in het hart wel het aantal Lumen 
wordt gehaald. 

 
•  Het groeirendement van een lamp. Bekend is, dat TL-buizen een 

verschillend groeirendement hebben; hoe dit zit met LED-lampen is 
een vraagteken. Maar dat de LED een grote toekomst tegemoet 
gaat, is naar mijn idee wel zeker. 
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Garantie 
Hoewel bij LED TL door veel leveranciers wordt gesproken over 50.000 
branduren of zelfs meer, is niemand in staat te garanderen dat deze na 
50.000 branduren nog even goed functioneert zonder Lumenverlies. 
Hou het daarom voor de zekerheid bij LED 's op 17.500 branduren met 
tenminste 80% Lumenbehoud om niet te optimistisch te zijn. 
 
Milieu 
De traditionele TL lamp is een zuinige lichtbron, maar de huidige genera-
tie LED TL's uitstoot, indirect, met honderden kilo's of zelfs tonnen per 
jaar verlagen zijn tot 60 % zuiniger. Door deze energiebesparing kan 
LED TL uw CO². De conventionele TL-balk valt onder chemisch afval. 
Deze bevat namelijk kwik en andere schadelijke gassen. De LED TL 
daarentegen is voor 99% recyclebaar. 
 
Ervaringen 
Zelf heb ik nog geen ervaringen met deze "high efficiency LED’s, maar 
mijn ervaringen met goedkopere LED’s zijn slecht. Deze kun je hooguit 
als nachtverlichting gebruiken. lk ben op zoek naar "high efficiency 
LED’s" in "TL-buisvorm", die men tegenwoordig ook in kantoorruimtes 
gebruikt.  
 
Type buis         benaming van           Licht                    Hoeveelheid 
                          het licht                     temp. in K            Lumen / Watt 
TLD 18W 830    warm white                 3000                      81 
TLD 18W 840    cool white                   4000                      81 
TLD 36W 830    warm white                 3000                    100 
TLD 36W 840    cool white                   4000                    100 
TLD 58W 830    warm white                 3000                    100 
TLD 58W 840    cool white                   4000                    100 
TLD 70W 830    warm white                 3000                    100 
TLD 70W 840    cool white                   4000                    100 

 
 

Marcel Bennik, Natuurvrienden, Zwolle 
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De geleidbaarheid van het water 
 

De geleidbaarheid van het water is een speciale waarde die veel wordt 
gebruikt door kwekers. Sommige vissoorten zullen geen eieren afzetten 
als de geleidbaarheid van het water te hoog is. Veel kwe-
kers gebruiken osmoseapparaten, die het water zuiveren 
van zouten om de geleidbaarheid omlaag te halen.  
 
Er zijn speciale digitale meters te koop die de geleidbaar-
heid kunnen opmeten. Door het meten van de elektrische 
geleidbaarheid bepaalt men het totale zoutgehalte van het 
water. De waarde hiervan wordt uitgedrukt in microsie-
mens. 
 
De kweker van de prachtige jonge maanvissen (foto) heeft waarschijnlijk 
de geleidbaarheid van 
het water omlaag 
gebracht. Over het 
algemeen hoeft niet 
speciaal de 
geleidbaarheid van het 
water te worden 
aangepast bij het 
kweken van maanvissen, alhoewel zij dan wel de voorkeur geven aan 
zuur (pH van 6 tot 6,5) en zacht water met een temperatuur van 28 O C. 

__________________________________________________________ 

 

Zo maar een vraag 
er tussendoor 

 
            Wie schrijft er weer eens een stukje in dit blad?  
We hebben allemaal een aquarium. Anders waren we geen lid gewor-
den, toch? Zelfs al ben je tevreden, schrijf er eens iets over. Want wat 
doe jij om je bak zo goed te laten functioneren? 
Of….wat heb je gemerkt over een afwijking die je misschien toch kon op-
lossen? 
Wij willen lezen over de ervaringen van onze leden, dus pak de pen of 
een computer en stuur het naar de redactie. Mocht daar een schrijf- of 
tikfoutje in staan, geen enkel punt, dat corrigeren we graag. 
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In bad met vissen 
 
ANTWERPEN – In bad met tropi-
sche vissen die uw huid een na-
tuurlijke peeling geven door aan 
uw lichaam te knabbelen. Dat is de 
nieuwste gezondheidstrend… 
 
In het Antwerpse schoonheidsinsti-
tuut, Body Lounge, is het mogelijk om 
letterlijk in bad te gaan met een stel 
visjes om gretig alle dode huidcellen 

op te peuzelen.  
“Zodra je er in gaat zitten, komen de tropische Garra rufavisjes op je 
handen en voeten af, later gaan ze verder met je benen en je buik,” zegt 
Michel Verschaeve van het instituut in het Nieuwsblad. 
 
In de Verenigde Staten is de techniek al langer bekend. “ In België lopen 
we altijd tien jaar achter,” zegt Verschaeve. “Ik wilde met iets revolutio-
nairs komen. In het begin voelt de therapie onwennig aan, maar na af-
loop is je lichaam zo glad als dat van een baby.” 

Telegraaf, 25.11.08 
 

Ook in Nederland kun je in bad met de Garra rufavisjes. Zie 
www.aquaderma.nl. Daar worden mensen met huidaandoeningen be-
handeld zoals psoriasis, eczeem, acne en soms zelfs eelt op handen en 
voeten. De visjes eten de dode huidcellen/schilfers van de opperhuid en 
laten de onderliggende huid met rust. Ze scheiden een bepaalde stof af 
die een geneeskrachtige werking heeft op de nieuwe huid. 
En zo nieuw is dit niet. De behandeling heeft zijn positieve kanten reeds 
bewezen in de eeuwen oude kuuroorden in Turkije. 

Redactie 
 

__________________________________________________________ 

 

Wetenswaardigheden 
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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 
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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 

 


