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

 

www.aquaverniam.nl 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de

 maandag van 

de maand een bijeenkomst, behalve in de 

maanden juli, augustus, 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:   € 60,-- 

Jeugdlid:   € 55,-- 

Huisgenotenlid: *)  € 10,-- 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- 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 € 5,-- 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 Verniam Post” als “Het 

Aquarium” van de NBAT. 

 
 

Websitebeheer en hyves: 

Gerrit-Jan en Sandra Groote Wolthaar 

E-mail: webadmin@aquaverniam.nl 

 

  

 

Bestuur: 
 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar  - Voorzitter / 

waarnemend secretaris 
Tel.: 06-15216996 

E-mail: bestuur@aquaverniam.nl 

E-mail: secretaris@aquaverniam.nl 

 

Hans Bokje–Penningmeester/  

ledenadministratie                                                                               
Tel.: 0297-287246 

E-mail: penningmeester@aquaverniam.nl  

 

Martin Scheepstra  

Tel.: 020-6416293 

E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

Aart van Altena  

Tel.: 020-4961129  

E-mail: aartvanaltena@kpnmail.nl 

 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: techniek@aquaverniam.nl  
 

 

Huiskeuringscommissie: 

Aart van Altena en Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

 

Verenigingsfotograaf: 

Pieter van IJsendoorn 

(Contactgegevens:zie boven) 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

 

 

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. 
 

 

mailto:aartvanaltena@kpnmail.nl
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Allereerst de beste wensen voor jullie voor 2013. Ik hoop dat er niet te 

veel kilo’s zijn aangekomen tijdens de feestdagen en dat alle 10 de 

vingers nog aan jullie handen zitten. Het is zo lastig aqua-tuinieren als er 

een paar ontbreken.  

Wat een turbulent jaar was 2012! 

Van een bestaanscrisis van een vereniging die ingedut is naar een 

vereniging die weer aan het ontwaken is en er weer volop zin in heeft. 

Met de komst van onze nieuwe penningmeester Hans Bokje kreeg Aqua 

Verniam weer bestaansrecht. 

In het bestuur heeft het een tijdje gerommeld. Een nieuwe penning-

meester die nog moest wennen aan de vereniging en het huidig bestuur, 

en een voorzitter die eigenlijk geen ervaring had. 

Na 3 maanden elkaar aanvoelen en vertrouwen in elkaar krijgen (de 

voorzitter is steeds meer in zijn rol gaan groeien), bruist er weer veel 

meer energie in het bestuur. Eindelijk na anderhalf jaar een bestuur dat 

vol energie aan de slag gaat met de vereniging! 

En dat was te merken tijdens de laatste verenigingsavonden. Het aantal 

leden dat de avonden bezocht is gaan stijgen!  Maar we zijn er nog niet! 

De eerste stappen om de vereniging weer te laten ontwaken en te laten 

bruisen van energie zijn genomen en wij als bestuur zijn vastberaden om 

de stijgende lijn vast te houden en te laten stijgen. 

Als bestuur kunnen wij een heleboel willen maar zonder jullie kunnen wij 

niets. Wij hopen dat jullie net zo enthousiast worden als wij en dat er 

meer leden komen op de verenigingsavonden. 

Helaas is De Delicate Discus gestopt met sponsoren van de vereniging 

i.v.m. pensioen. Hartelijk dank voor de jaren steun aan de vereniging. 

Gelukkig hebben we dit jaar ook een nieuwe sponsor gevonden. 

De nieuwe sponsor is Hondenbrigade MLK Tas. De eigenaar is een zeer 

goede vriend van mij en hij is gespecialiseerd in hondenbeveiliging. 

Van de voorzitter 
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Maandag 28 januari is er weer een verenigingsavond waarbij we jullie 

uitnodigen om samen met ons het glas te heffen. Zijn er problemen met 

je aquarium dan kunnen we dat aan tafel bespreken.  

Het bestuur heeft geprobeerd een zo leuk mogelijk programma samen te 

stellen voor komend jaar. Een paar avonden staan nog open maar 

wellicht dat we die samen kunnen invullen. 

We gaan proberen om dit jaar weer een uitje naar ZooZajac te 

organiseren en ook nog een ander uitje. 

Door onvoorziene omstandigheden is er in de maand december geen 

AVP uitgekomen. Onze excuses hiervoor. Wij streven er naar om 10 

keer per jaar een uitgave van de AVP te laten verschijnen. Martin staat 

er op dit moment alleen voor en wij willen met KLEM verzoeken of er 

iemand hem kan assisteren. Bij overige verenigingen zijn er back-ups 

voor de voorzitter, secretaris, penningmeester en wordt er met meerdere 

mensen een redactie gevormd. Ik mis het enthousiasme binnen onze 

vereniging. En dat maakt het ook lastig om als bestuur dingen te 

ondernemen. 

Op 25 februari is er de Algemene Leden Vergadering. Ik wil iedereen 

even op wijzen dat op bladzijde 14 Artikel 14 lid 4 van de statuten staat 

dat ieder lid verplicht is om op de jaarlijkse bestuursvergadering te 

komen. Kan je echt niet komen meldt je dan af met reden afmelding. De 

statuten kan je terug lezen in het ledengedeelte van de website en zal 

ook bijgevoegd worden bij de digitale AVP. 

Hebben jullie agenda  punten voor de ALV dan kunnen jullie die uiterlijk 

voor vrijdag 8 februari inleveren. We zijn nog steeds op zoek naar een 

secretaris. Help ons a.u.b. het bestuur compleet te maken. 

 

Ik hoop jullie allemaal maandag 28 Januari te mogen begroeten. 

 

Met hartelijke hobby groet, 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar 
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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.  

Agamemnonstraat 57/1e, 1076 LS  Amsterdam 
Telefoon: 020 – 614 14 17 

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 

http://www.acs-verzekeringen.nl/
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Ik was op zoek naar een aquariumvereniging en vond, via de website, 

Aqua Verniam. In januari ben ik bij de vereniging gaan kijken, maar de 

club lag bijna op zijn kont. 

Help we zoeken een penningmeester, anders moeten wij stoppen. Na 

wat gepraat,  heb ik dan aangeboden penningmeester te worden van 

Aqua Verniam, (anders kon ik ook geen lid worden). Penningmeester is 

voor mij niet vreemd, omdat ik dit meer voor een vereniging heb gedaan. 

Bij de algemene ledenvergadering is er dan ook unaniem voor mij 

gestemd en ben ik zo bij de vereniging terecht gekomen. 

Omdat er veel onzekerheid over het voortbestaan van de vereniging is 

geweest, was er ook weinig nog geregeld voor het lopende jaar en was 

het bestuur het enthousiasme ook een beetje vergaan. Het bestaande 

bestuur heeft toen voor de rest van het jaar de zaal gereserveerd. 

De eerste drie maanden is er alleen maar veel gesproken over hoe het 

bestuur en de vereniging weer nieuw leven in te blazen, goede taak 

verdeling gemaakt wat niet altijd even vriendelijk is geweest. 

Maar na deze drie maanden was alles uitgesproken, en hebben we 

elkaar (nog) beter leren kennen, en vanaf die tijd hebben wij onze 

schouders er weer enthousiast onder gezet en zagen dat ook bij de 

leden terugkomen. 

 

Wij zijn er nog niet maar zeker op de goede weg, het aantal leden dat op 

de verenigingsavond aanwezig was is opgelopen van 8 man in januari 

naar 14 in november  

 
Hans Bokje (penningmeester) 

 

Van de penningmeester 
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Dit jaar is er weer de traditionele huiskeuring geweest, waarbij de bakken 

van de deelnemers onderworpen werden aan de kritische blik van een 

NBAT-keurmeester. Dit keer was het de heer Henk Alblas die zijn 

expertise deelde met de deelnemers. Henk is binnen de NBAT een 

oudgediende. Na een fiks aantal jaren gekeurd te hebben vond hij het 

eigenlijk wel welletjes en is met “pensioen” gegaan. Eindelijk de 

welverdiende rust, en gegund natuurlijk! 

Maar ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan en Henk besloot na 

een onderbreking van een paar jaar weer te gaan keuren. Hij vindt, en 

dat hebben wij eigenlijk bij alle keurmeesters meegemaakt, het heel fijn 

om zijn gespecialiseerde kennis ten dienste van mede-aquarianen te 

stellen. Doel: meer plezier beleven aan de gemeenschappelijke hobby. 

Natuurlijk is het leuk om je bak, waaraan je veel tijd en aandacht hebt 

besteed, te laten vergelijken met andere bakken en eventueel op de 

eerste plaats te eindigen. Maar een wezenlijk onderdeel van de keuring 

is ook om adviezen te krijgen waarmee je je eigen aquarium kunt 

verbeteren. 

 

Hieronder even een tussendoortje wat Henk toch even kwijt wilde. 

 

“We weten dat gezelschapsaquaria in Holland anders worden ingericht dan in 

Duitsland. Onze aquaria eisen over het algemeen meer licht dan een 

Jewelaquarium standaard heeft. Onze zgn. plantenbakken zijn wereldberoemd. 

Juwelbakken zijn voor onze inrichting niet altijd gemakkelijk. We kunnen echter 

zelf bepaalde aanpassingen aanbrengen. 

Jaren geleden heb ik een keuring gedaan bij zo’n soort aquarium. Deze 

persoon had een extra lamp aangebracht en twee terrasjes gebouwd. Hij had 

het ingericht met snel groeiende waterplanten en langzaamaan sommige van 

deze planten vervangen met planten van uiteenlopende bladvormen en kleuren.  

Een schooltje bodem- en oppervlakte visjes en in de midden zone enkele 

scholenvisjes met ook verschillende vormen en kleuren. Het aquarium had 

echt zijn naam waar gemaakt: een juweeltje! Het kan dus best wel! 

De huiskeuring 2012 
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Nr. 1 Bert Helsloot 
Punten: totaal 390, biologisch 63 

 
Afmeting van het aquarium (lxbxh) 110 x 50 x 40 cm. 

 

Vissenbestand: 

10 Hemmigrammus rhodostomus      4 Cheirodon axelrodi (kardinalen) 

 7 Trigonostigma (Radbora) hengei   4 Corydora aneus  

 8 Platipoecilus maculatus                 3 Gyronocheilus aymonieri 

 9 Gymnocorymbus ternetzi               4 Trichonogaster leeri 

 

en verder een aantal kleine garnalen.   

 

Beplanting : 

Echinodorus bleheri                                  Hygrophila difformis 

Hygrophila polisperma (Belgisch groen)   Ludwigia repens 

Valisneria spiralis                                      Hygrophilia stricta 

Cryptocoryne                                             Valisneria gigantea 

Rotala rotondifolia                                     Tenellus 

Hydrocotyle leukacepthala                        Bajas - jacamos 

Microsorium pteropos 
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detailopname 

 

Commentaar c.q. aanbevelingen: 

De groepering van de beplanting en compositie (dieptewerking) kan 

beter. Rotala (midden) en rechts de stricta en ludwigia meer als groep 

neerzetten. De stricta niet te hoog laten worden. Licht is er voldoende op 

dit aquarium. 

 

 

Nr. 2 Aart van Altena 

Punten: totaal 389, biologisch 62,5 
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Afmeting van het aquarium  (lxbxh) 80 x 30 x 40 

 

Vissenbestand: 

11 Carnegiella marthae 

14 Boraras maculates (dwergrasbora) 

12 Hyphessobrycon amandae 

12 Boraras galaxy (rasbora, prachtig diertje!) 

  7 Corydoras habrosus 

Dit is een prima en mooie visbezetting voor dit aquarium. Deze visjes 

hebben allen en afmeting van 2,5 tot maximaal 4,5 cm. Het aantal van 7 

stuks Corydoras habrosus zou groter kunnen zijn. 

 

Beplanting: 

Cryptocoryne (groen en bruin) 

Hygrophyla polysperma (belgisch groen) 

Hygrophyla leucocephala (braz. klimop) 

Lobelia cardinalis 

Enkele planten laten wat strekkingsgroei zien. Ook Lobelia wat minder. 

 

Licht: 

Slechts 1 TL van 18 Watt, kleur 830. Een lampje erbij zal geen 

overbodige luxe zijn. 

 

Algemene indruk: 

Leuk fris aquarium, goede verdeling van het vissenbestand over de 

waterlagen. 
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Nr. 3 Hans Bokje 
Punten: totaal 387, biologisch 62,5 

 
                                                                                                                detailopname             

Afmeting van het aquarium (lxbxh) 120 x 40 x 50 

 

Vissenbestand: 

5 carnegiella strigataa strigata 

3 Gasteropelecus sternicla 

2 Otocinclus vittatus 

12 Corydorassoorten (panda, sterbai, pandura)? 

17 Hemigrammus bleheri 

13 Trigonostigma (rasbora) heteromorpha 

Probeer een schooltje van minimaal 12 oppervlakte- en bodemvisjes van 

één soort te houden. De school rasbora’s is mooi. 
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Beplanting: 

Hydrocotyle leucocephala                                 Echinodorua rubrin 

Anubius nana                                                    Ludwigia palustris repens 

Rotala macranda                                              Myriophillum aquaticum 

Hgrophyla difformis (vanntjesplant)                  Ceratophyllum demersum 

Hygrophyla polysperma                                    Lobelia cardinalis 

Bacapo caroliniana 

 

Waterwaarden: 

De pH van plus minus 6,9 is prima, maar een GH van 5 is iets te laag. 

Gunstige waarden liggen tussen 6 en 12 dH. 

Een KH van 2 is te laag! Voor een aquarium dient deze te liggen tussen 

4 en 10 dKH. De KH heeft een directe invloed op de pH en het Co2 ge-

halte (planten). Is de grens van 4 bereikt, dan kan de gemeenschap in 

het aquarium in de problemen komen. Een lage KH kan een wisselende 

pH waarde teweegbrengen en dat heeft een negatief effect op planten 

en dieren. 

Een lage KH waarde kan worden verhoogd door het toedienen van KH-

plus. Een te hoge KH waarde door zacht water toe te dienen of door turf 

in het filter te doen. 

 

Verlichting: 

2 T5 54 Watt lampen die 13 uur branden, en Flexi-Led strip 3 in de 

morgen en in de late avond. 

 

Algemene indruk: 

Mooi helder water en het aquarium past goed in het interieur. De compo-

sitie kan beter. 
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Nr. 4 Alexander Lubbe 

Punten: totaal 385.5, biologisch 61.5 

 

 
detailopname 

Afmeting van het aquarium (lxbxh) 121 x 41 x 55 

 

 

Het betreft hier een apart aquarium, nl. een zgn. Amano-aquarium. 

Tahashi Amano is een Japanse aqua-designer en fotograaf. Amano’s 

aquaria zijn opgebouwd met enkele soorten planten, stenen en kienhout. 

Ze zijn geheel anders ingericht als onze gezelschapsbakken. 

Esthetisch heeft de heer Amano een andere denkwijze dan wij voor wat 

betreft de inrichting zoals dieptesuggestie, groepering planten, verdeling 

visbestand over de waterlagen e.d.. Andere aspecten zijn weer wel van 

toepassing. 

 

Vissenbestand 

55 kardinaaltetra’s (een mooie grote school) 

  8 Trigostigma (rasbora) hengeli (de school zou groter kunnen zijn) 

  3 Ancistrus soorten (waarschijnlijk de dolichopterus), niet zo’n 

     geslaagde keus want ze kunnen wel 13 cm groot worden 

  6 Hyphessobrycon erythrostigma (bloedvlektetra’s, worden ook 8 cm) 
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De grote school kardinalen en een grotere school Rasbora hengeli met 

de aanwezige garnalen zouden volgens mij voldoende zijn en de 

gewenste rust uitstralen. 

Beplanting 

Eleocharis parvula (dwernaaldgras) 

Spiky moss (op kienhout) 

Hygrophila polysperma 

Pogostermon helferi 

Rotala sp. Green  

Velisneria nana 

Cardamina lyrata (Chinese klimop) 

Hydrocotyle sibthorpiodes 

 

De beplanting ziet er over het geheel “fris” uit. Gezien de groei van de 

beplanting is er voldoende licht aanwezig. 

 

 
Algemene indruk: Leuk aquarium, mooie school kardinalen, alleen nog 

een wat grotere school Rasbora hengeli. Planten zoals Valesneria, 

Belgisch groen en het mos op het kienhout kunnen voller groeien. 
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Nr. 5 Mario de Jong 

Punten: totaal 378, biologisch 59,5 

 

 
 

Afmeting van het aquarium (lxbxh) 140 x 50 x 60 

Het is een speciaal aquarium met dieren en planten, categorie A2 

 

Vissenbestand                               

2 (4) Discussen                                 

10    Corydoras sterbai                   

10    Otocinclus                                

10    Roodkopzalmen 

10    Kardinaaltetra’s  

 

Beplanting 

Amazone zwaardplant 

Hoonblad   

Naaldgras 
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Techniek 

Lamptype       Watt    Kleur    Branduren 

T8                   36       174      van 16.00 tot 22.00 uur 

T5                   54       830      van 6.00 tot 8.00 en van 23.00 tot 24.00 uur       

T8                   36       830      van 8.00 tot 22.00 uur 

T8                   36       840      van 8.00 tot 22.00 uur 

 

Filter: Eheim Professional 3 

 

Opmerkingen 

Slechts 2 discusvissen: voor een discusaquarium wel wat weinig, doch 

er waren 2 vissen in quarantaine geplaatst. De school kardinalen was 

mooi. Eén Corydoras sterbai had schimmel. 

De beplanting vraagt meer licht, het aquarium is nl. vrij hoog. Advies: dit 

aqaurium langer belichten zodat o.a. echte waterplanten zoals 

Hoornblad, Myriophyllum, Cambona en ook eventuele andere planten 

beter gaan groeien. 

De pH was voor een dicusaqaurium wat aan de hoge kant, nl. 7.6. De 

geleidbaarheid van ongeveer 250 Ms is akkoord. 

 

Algemene indruk 

Het aqaurium is mooi in de kamer geplaatst. De geïmiteerde kienhout-

wortels zijn mooi, doch waren nogal stevig begroeid met bruine algen. 

Het filtersysteem is netjes weegewerkt in een kast in de kamer. 

 

Noot: 
Er zijn in het verleden nogal wat moeilijkheden geweest met dit aquarium. Blauwe 

algen en ook zieke- en zelfs dode vis. Het filtersysteem wordt na ongeveer 4 tot 5 

maanden schoongemaakt. 

Nu werken deze filtertypen normaal goed, doch ze moeten tussen de 1 en 2 maanden 

echt worden schoongemaakt. Het is zeer belangrijk dat de mandjes, sponzen, matjes, 

filterslangen e.d. met water uit het aquarium worden schoongemaakt (alles binnen een 

kwartier). 

Het gevaar is groot, dat als er teveel vuil (slib) in het filter en ook in de slangen blijft 

zitten en er dus geen afbraakprocessen meer ontstaan. De omzetting van ammoniak, 

ammonium naar nitriet en uiteindelijk het eindproduct “nitraat” (= niet giftig) raken dus 

verstoord in het filter (weinig O2) en zelfs zeer kleine hoeveelheden ammoniak en 

nitriet in het aquarium kunnen Blauwe algen, ziekten en de dood bij vissen 

teweegbrengen.  

Zeer belangrijk is dus om zeker om de twee maanden alles te reinigen. (Ook 

regelmatig het aquariumwater meten op ammonium en nitriet is noodzakelijk.)  
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Nr. 6 Gerrit-Jan Groote Wolthaar 

Punten: totaal 367.5, biologisch 59.5 

 

 
Afmeting van het aquarium (lxbxh) 100 x 40 x 50 

 

Vissenbestand 

6 Pangio kuhli                                                  2 Nematobrycon palmeri 

3 Otocinclus affinis                                          5 Hemigrammus bleheri 

3 Trigonostigma heteromorpha (Rasbora)      30 Anatome helena 

3 Tanichthys albonubes (Chinese danio)        2 Cardina japonica 

 

Visjes zoals Nematobrycon,  Hemigrammus, Rasbo en Chines danio’s  

zijn scholenvisjes en moeten met een minimaal van 12 stuks gehouden 

worden. 

Verder is het een wat onevenwichtige bezetting van het dierenbestand. 

Pangio kuhli is en meer solitair levende vis. Ook oppervlakte visjes ont-

breken. Er zijn genoeg leuke visjes zoals Epyplatis dageti of een 

schooltje bijlzalmpjes. 

 

Beplanting 

Pogostemon stellatus 

Valisneria asiatica 

Rotala Wallichi 

Cabomba aquatic 

Micranthemum umbrosusm  
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Wat een hobby ! 

 

Als ik dit schrijf dan zijn de kerstdagen en de nieuwjaarwisseling voorbij. 

Het regent buiten dat het giet en ik zit zo aan het afgelopen jaar te 

denken. Mijn Leeri’s [labyrintvissen] zijn rustig aan het zwemmen 

Ze hebben het vuurwerkspektakel overleefd. De zwarte tetra’s zijn echt 

donker en dartelen vrolijk door de bak. Vooral s’morgens zijn ze actief en 

verwelkomen de nieuwe dag  Deze vis is een oudgediende, die je 

vroeger veel bij de aquarianen in hun bakken zag. We willen nu wat 

meer gekleurde vissen. Toch is dat jammer. Ik kan mij herinneren dat in 

de gang van een school een aquarium stond met wel 50 Zwarte Tetra’s 

,geen andere vissen erbij ,en dat het een mooi schouwspel was. 

Tegenwoordig willen we meer kleur en wordt het als je niet oppast een 

bonte verzameling. Het is ook zo verleidelijk om ze te kopen . Wij 

hebben ook meer te besteden als vroeger. Ook het iedere week 10% 

water verversen is een bezigheid die we moeten verrichten willen we de 

bak in conditie houden ,liefst met 50% osmosewater en 50% kraanwater 

om de ph rond de 7 te houden . Het vele jaren meedoen met de 

huiskeuring is wel goed geweest, je leert steeds weer wat bij, en dat 

resulteerde in een 1e plaats. 

Het werken aan het aquarium, en het genieten aan de hobby werpt 

vruchten af. Je aquarium wordt er beter van. En als het even kan, 

bezoek de clubavonden, doe mee aan de huiskeuring. Daar krijg je 

goede raad en kun je vragen stellen. En je weet: domme vragen bestaan 

niet. 

Bert Helsloot 

De winnaar aan het woord 
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Hondenbrigade MLK Tas is 

gespecialiseerd in het beveiligen met 

honden en objecten door het 

stationeren van beveiligingsbeambten. 

Voor meer informatie zie onze 

website:www.hondenbrigademlktas.nl 

 

 

De redactie ontving, via de e-mail, het volgend verzoek, wat  wij 

uiteraard met veel plezier plaatsen.  

 

 

 

 

 

 

Graag was ik Wouter zelf van dienst geweest. Zo heb ik in het verleden 

ook wel eens iemand aan een forse hoeveelheid Valisneria kunnen 

helpen die in mijn bak groeit zoals gras op een mestvaalt. 

Alleen, wat zijn Enchytreeën? Geen flauw idee. En dat is nou het leuke 

van het internet. Heb je een vraag? Even googelen en je hebt het 

antwoord. 

Het volgende artikel kwam ik tegen en ik hoop dat het ook voor anderen 

weer wat meer informatie geeft. Wouter bedankt, want ik ga ook op zoek 

naar deze voeding. 

Martin 

P.s. het adres om Enchytreeën te bestellen is geen verkapte advertentie 

maar ik kwam deze informatie op hun Website tegen, vandaar. 

Ik wil graag een oproep doen in Aqua Verniam Post. 
Wie kan mijn helpen aan Enchytreeën? 
 
Met een hartelijke groet,  
Wouter Kieft 
tel:020-6472586 
 
 
 
 

tel:020-6472586
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Gelezen op:  www.waterwereld.nu 

 

 

Enchytraeus Albidus 

 

Een klein, wit doorschijnend wormpje, een 

paar cm lang. Entrycheeën zijn voedsel wat 

door erg veel vissen en salamanders en 

kreeftachtigen graag wordt gegeten, het is 

de meest verkochte worm als levend voer. 

Omdat een kweek erg lang goed blijft en 

weinig kost, zijn het populaire 

voedseldieren geworden. Maar ze bevatten 

veel vet en dienen daarom afwisselend 

gegeven te worden. Deze wormpjes leven 

in de bovenste laag van de bosgrond, en 

de composthoop 

Ze eten alles wat ze tegenkomen: 

bladeren, dode insecten, schimmels, en 

elkaar. 

De darmen van de witte worm of 

enchytreeën zijn te zien door de 

doorzichtige huid. 

 

 

Enchytreeën kweken 

 

Dit is vrij eenvoudig. Maar doe het wel buiten (stank). Gebruik een bak 

gevuld met bladeren en turf, deze beestjes hebben dus zure grond 

nodig. hou de grond vochtig. 

Voeding : (bier)gist en havermout, geef niet teveel want fruitvliegjes 

lusten dit ook. 

Temperatuur: gematigd: tussen kamer temperatuur en 10 Celsius. 

 

 

De kweekmethode van Wout: 

 

Enchytreeën 
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"Ik heb wat potgrond in een champignonbakje gegooid, een snee brood 

gedrenkt in de melk op de potgrond geplaatst en de ent portie 

enchytraeën erop gelegd. Die snee brood is dan natuurlijk ook het "witte" 

wat je in het bakje ziet. Verder moet ik het wel goed in de gaten houden, 

want binnen de kortste keren krijg ik een schimmel explosie op de 

kweek. Variërend van wit tot geel, groen en grijs, pluis en draad. In een 

ver verleden heb ik ook nog eens geëxperimenteerd met havermout, en 

ander voor enchytraeën lekkernij, maar buiten meer werk leverde dat 

niet meer op. " 

Wout 

 

Een kweekbakje met Enchytreeën of witte wormen, met een zachte 

penseel kunnen de witte wormen geoogst worden. 

 

 

 

Een ent portie Enchytreeën: 

 

Deze zijn o.a. te bestellen bij Aquariumplus: info@aquariumplus.nl 

mailto:info@aquariumplus.nl


23 

 

 

 

 

 

 
 

Ruimte voor adverteerders 
 

Wist u dat: 
 

onze digitale versie van de 'Aqua Verniam Post' 
verstuurd wordt aan meer dan dertig collega-

aquariumverenigingen 
en relevante instanties, verspreid over heel 

Nederland? 
 

wij u behulpzaam kunnen zijn met het opmaken 
van 

uw advertentie? 
 

uw logo met eventueel internetadres, indien 
gewenst, vermeld 

wordt op onze Web- en Hyvessite? 
 

Heeft u interesse of verdere vragen, neem dan 
contact op met 

 
redactie@aquaverniam.nl 
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Druk: CopyCom, Amstelveen 

 

Aquarium 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 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:info@aquarium-holgen.nl
http://www.aquarium-holgen.nl/

