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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,-- 

65+ lid:   € 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. 
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Aquariumbouw 
in alle vormen en maten 

met of zonder meubel en in vele kleuren 
__________________________________________________ 
 

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

stalen frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren 
 

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

Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren – 
diverse maten, in bestaande aquaria (ook ter plaatse) 
 

Huisbezoek - Voor bespreken aquariumbouw, op afspraak en geheel 
vrijblijvend 

_____________________________________________ 
 

Oude Kruisweg 112 E - 2142 EH Cruquius  
 

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

Tel. 06 51327881 

 
E-mail: delicatediscus@hetnet.nl 

 
Routebeschrijving: via de N201 - afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer. Volg de N201 (8,5 
km richting Heemstede/Haarlem) tot voorbij Hoofddorp. Na het Spaarne Ziekenhuis 
1ste stoplicht links (afslag woonboulevard Cruquius Zuid). Meteen rechts af (Oude 
Kruisweg) en langs caravan en occasion dealer. Tussen de huisnummers 114 en 
116 door. Achter deze huizen vindt u ons rechts. Parkeerterrein achter ons gebouw. 
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Vorige maand is het compleet verkeerd gelopen met de verenigings-
avond. Wij van het bestuur waren glad vergeten dat het 28 mei, de vierde 
maandag, 2e pinksterdag was. De verenigingsavond stond in mei op de 
21ste gepland en de zaal was ook voor die avond gereserveerd. 
Door de onzekerheid in januari over het voortbestaan van onze 
vereniging is er geen agenda voor de komende maanden opgenomen 
met data van de verenigingsavonden. Alle reden tot misverstanden. 
Mario Roelvink was zo attent om ons hier  21 mei op te attenderen. Een 
op het laatste moment verstuurde e-mail heeft jammer genoeg geen 
duidelijkheid kunnen geven. 
 
Ook zou de heer Eppinga een lezing komen houden en die stond door 
deze miscommunicatie voor een dichte deur. Namens het bestuur wil ik 
de heer Eppinga onze oprechte excuses aanbieden en ook aan jullie, 
onze leden, voor het ongemak wat hiermee is veroorzaakt. 
Voor aanstaande verenigingsavond hebben we  Henk Eppinga nogmaals 
gevraagd om zijn lezing met de titel: “Help ik heb een aquarium”, te 
komen presenteren en hij heeft gelukkig toegezegd. . 
In deze lezing behandeld dhr. Eppinga het hoe je het beste een 
aquarium kunt opstarten en hoe je bepaalde valkuilen kunt omzeilen met 
het opstarten. Dhr. Eppinga is voorzitter van Aquariumvereniging Aqua 
Fauna te Watergraafsmeer in Amsterdam, dus we zijn erg benieuwd! 
 
Hans Bokje en ik hebben het idee gevormd om te kijken of we een open 
dag kunnen organiseren. We willen graag weten wie er eventueel bereid 
zou zijn om daar aan mee te werken. 
Peter Westenberg is, om diverse redenen waar wij alle begrip voor 
hebben, gestopt als redacteur van ons clubblad. Wij bedanken hem voor 
zijn tijd, energie en, vooral, positieve inbreng. 
Daarom doe ik hierbij een oproep aan leden die een beetje handig zijn 
met tekstverwerken in Microsoft-Word, om de redactie te ondersteunen. 
Martin kan een hoop, maar om in je eentje alle clubbladen te lezen, 
artikelen te selecteren en bewerken en onze AVP in elkaar  te zetten, 
met behoud van dezelfde kwaliteit waar wij trots op mogen zijn, is wel te 
veel werk voor één persoon. Als er geen ondersteuning komt vervallen 
wij, zoals meerdere verenigingen, tot het verzenden van een nieuwsbrief. 

Van de Voorzitter 
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Zonder adverteerders (lees: extra inkomsten), interessante artikelen en 
wat al niet meer. En dat zou zonde zijn. 
 
Kortom: 

• wie wil bladen van andere verenigingen lezen en artikelen 

selecteren waar ook onze leden wat aan hebben? 

• wie kan de geselecteerde artikelen in Word omzetten? 

 

Dus als jullie mee willen werken aan het behoud van ons clubblad, meld 
je dan aan via redactie@aquaverniam.nl . Als je wel bereid bent, maar 
niet precies weet hoe het moet, laat je dan niet tegenhouden. Je krijgt 
alle hulp om hier wegwijs in te raken. Zo moeilijk is het niet, het kost 
alleen wat van je tijd. 
 
Dit jaar willen we ook een uitstapje organiseren naar Zoo Zajac in 
Duisburg, we kunnen rechtstreeks erheen gaan of via een omweg 
waarbij we koffie met een overheerlijke Limburgse vlaai nuttigen in 
Arcen. 
Op de komende verenigingsavond zal er een lijstje klaar liggen waarin je 
kunt  aangeven of je mee wilt gaan, rechtstreeks of via een omweg en 
welke data je zou kunnen. 
 
Ook zouden we graag weer het "Op bezoek bij...." willen oppakken. Zijn 
er mensen die hun aquaria ter bezichtiging open willen stellen? Hiervoor 
zal ook een intekenlijstje klaar liggen op de verenigingsavond. 
 
Houdt in de zomervakantie uw e-mail en/of onze website in de gaten!! 
Wij zijn bezig om een workshop te regelen, lekker actief met elkaar bezig 
zijn, en daarvoor zult u iets van huis mee moeten nemen. 
Zodra wij de workshop geregeld hebben, zal er een e-mail verstuurd 
worden en het zal op de website vermeld worden. 
 
Ik hoop jullie allemaal te zien op de volgende verenigingsavond! 
 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar 
 

 

Maandag 25 juni 
 

Lezing: “Help, ik heb een aquarium!” 
 

door Henk Eppinga (voorzitter Aqua Fauna Amsterdam) 
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Er is de laatste 25 jaar veel veranderd op het gebied van aquarium-
techniek, pompen zijn gebruiksvriendelijker geworden en worden 
electronisch gestuurd, sommigen hebben zelfs een USB aansluiting en 
in anderen is een verwarming ingebouwd. 
Qua verlichting zie je steeds meer LED armaturen verschijnen, al dan 
niet dimbaar. 
Ook de oude vertrouwde TL wordt nog steeds verder ontwikkeld (T5) en 
er zijn volop dimmers voor te koop. 
Tegenwoordig kan geen 
aquarium meer zonder CO² 
(zegt men...) en er zijn zeer 
uitgebreide sets te koop. 
Verder is het aanbod omkeer-
osmose apparaten heel groot 
en zien we ook computers van 
diverse merken, deze 
aquariumcomputers kunnen 
werkelijk alles!  
Heel recente ontwikkelingen 
zijn het ozonapparaat van 
Philips (wat absoluut niet in 
combinatie met osmosewater 
gebruikt mag worden!!!) en de 
sensors van Seneye die via een USB kabel  op je router of PC worden 
aangesloten en het zo mogelijk maakt dat je waar ook ter wereld de 
toestand van je bak kan volgen (temperatuur, pH, waterniveau, ammonia 
en lichtsterkte) 
 
Nu hoor ik heel vaak, vooral van oudere leden, maar ook van jongeren 
met een lager budget, de vraag of dit nou allemaal noodzakelijk is om 
een aquarium goed te laten draaien? 
Het antwoord is simpel: nee, natuurlijk niet! 
En tussen haakjes wil ik er dan wel aan toe voegen: (maar het is wel 
leuk...) 
De dames zien deze gadgets over het algemeen als ‘mannendingen’ en 
ik denk dat dat ook wel zo is. 
 

Moderne (aquarium) techniek 
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Toen ik na een pauze van 15 jaar, zo’n 10 jaar geleden 
weer met de aquariumhobby begon was ik echt 
verbaasd wat er allemaal veranderd was. Zowel binnen 
verenigingen als op de forums werd de indruk gewekt 
dat dit allemaal noodzakelijk was, en vooral het gebruik 
van CO². 
Bruissteentjes en sproeiende filteruitstromers mochten 
niet meer. 
Diverse sprekers hebben dit ook verkondigd en daarom 
begon ik er ook maar aan. 
Eerst met een Milwaukee set, controller, electrode, en 
magneetklep. Daarbij nog een grote CO² fles met 
drukregelaar en terugslagklep.   
Later kocht ik een Profilux computer die ook als pH 
controller kon dienen. 

In het begin 
had ik het 
ook echt nodig, de pH was 
veel te hoog en de CO² 
installatie sloeg geregeld aan 
om de pH rond de 6,5 te 
krijgen. 
Dat dit nuttig was bleek ook 
wel, in het begin had ik 
geregeld algen, vooral van 

die slijmerige en blauwalgen die niet weg te krijgen waren, de pH was 
toen nog 7,4 tot 7,8 
 
Bij een pH van 6,5 verdwenen de algen als sneeuw voor de zon en zijn 
ook nooit meer teruggekomen.   
Er ging aardig wat CO² doorheen maar dat was niet erg want ik heb een 
13,5 liter fles die ik bij een lasbedrijf laat vullen voor maar € 20,- 
De eerste fles was in ongeveer 1 jaar leeg, de volgende in 2 jaar en die 
daarna ook, maar toen gebeurde er iets vreemds... 
De derde fles was ongeveer 3 jaar geleden bijna leeg en het viel mij op 
dat ik de klep niet meer open en dicht hoorde gaan. 
Ik heb dat in de gaten gehouden en het bleek inderdaad zo te zijn, er 
was geen CO² meer nodig en de Ph bleef netjes op 6,5 staan, ook na 
ijking en met een andere electrode, ook de algen bleven weg. 
Er moet dus ‘iets’ in het aquarium gebeurd zijn waardoor het niet meer 
nodig is. 
Ik denk dat het o.a. komt door de hoeveelheid osmosewater die ik 
gebruik. 
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In mijn 3 andere bakken heb ik nooit CO² gebruikt maar wel veel 
osmosewater en daar heb ik ook geen last van algen. 
Een andere reden kan zijn dat ik uitsluitend diepvriesvoer gebruik, om en 
om een kreeftachtige (Mysis, Artemia, Watervlooien, Cyclops etc.) en 
een muggenlarf (witte, rode en zwarte). 
Daardoor is het aanbod van nitraat en fosfaat mooi in balans en groeien 
de planten letterlijk de bakken uit, zonder enige vorm van bij-bemesting. 
Wat ik ook ontdekt heb is dat een grote hoveelheid planten een 
stabiliserende werking heeft. 

Als ik een paar bosjes in mijn 2 m  eter bak zet, groeien ze vrijwel niet of 
sterven zelfs af, maar als ik die bak helemaal vol zet gaat het wel goed, 
dan blijf ik snoeien! 
Dit heb ik in diverse bakken getest, ik weet niet waarom want het is 
eigenlijk tegenstrijdig, je zou zeggen dat bij weinig planten het 
voedselaanbod ruimer is dan bij veel planten. 
Misschien sterven de planten wel af door een teveel aan voedingstoffen? 
Ook gebruik ik weer bruissteentjes en laat ik de filteruitstroom lekker in 
het water klateren, net als 25 jaar geleden en dat gaat goed, ook nooit 
meer last van een kaamlaag. 
Het zijn de winkels die vinden dat CO² toevoeging ‘noodzakelijk’ is, dat is 
het ook wel maar grotendeels om hun omzet te verhogen. Wij kunnen 
het ook wel zonder. 
 
Eigenlijk ben ik dus geheel gestopt met CO² en het gaat prima zo, toch 
laat ik binnenkort de lege fles weer eens vullen omdat ik de 
woonkamerbak drastisch ga veranderen en het vermoeden heb dat ik 
dan toch weer (tijdelijk) CO² nodig zal hebben, maar daarover later meer. 
 
Ik denk dat je prima aquarium kunt houden met een minimum aan 
techniek, als je de juiste planten en dieren kiest kan je zonder 
verwarming (scheelt aardig in de energiekosten). Je zal er versteld van 
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staan wat een enorme keuze er is in planten en dieren die het op 
kamertemperatuur goed doen. Ik heb ook 3 bakken zonder verwarming 
draaien. Veel aquarianen zetten hun bak op minimaal 25°  terwijl 20° ook 
goed te doen is, dan bevat het water ook veel meer zuurstof en heb je 
minder last van algen. In de meeste huiskamers wordt het zelden kouder 

en de verlichting geeft ook 
warmte af. 
  
Een pomp is noodzakelijk 
maar dat mag een heel 
kleintje zijn, in mijn 200 
liter bakken gebruik ik een 
aquaball van 5 Watt en dat 
gaat heel goed, daar komt 
aardig wat water uit en de 
uitstroom produceert 
luchtbellen (door de 
diffusor), dus je hebt geen 
aparte luchtpomp nodig. 
Verlichting is ook 
noodzakelijk (een dimmer 

uiteraard niet, maar wel mooi) en een schakelklok is makkelijk, LED 
verlichting staat nog in de kinderschoenen, is heel duur in aanschaf en 
voor een plantenbak heb je net zo veel Watt aan LED licht nodig als TL 
licht, ik heb dat getest en zal daar een volgende keer meer over 
vertellen. 
 
Op deze manier is het dus mogelijk om goedkoop een aquarium te 
houden, en dat het werkt mag iedereen bij mij komen bekijken. 
Zo deden we het jaren geleden en ik vind dat eerlijk gezegd ook een 
heel leuke manier, ondanks dat ik wel een liefhebber ben van techniek, 
maar dat pas ik dan wel toe op mijn audio/video/ en computerhobby ☺ 
 

 
Pieter van IJsendoorn 
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uitleg en voedingswaarde 

 
 
We geven bijna allemaal wel diepvriesvoer aan onze vissen, maar de 
voedingswaarde is heel verschillend naargelang het voer je geeft. Om 
die reden ben ik eens op zoek gegaan wat nu al dan niet goed, vet, 
proteïnerijk en dergelijke is. Er is wel wat info rond te vinden, dus dacht 
ik het hier even te bundelen. Producenten van diepvriesvoer zijn niet 
happig om de voedingswaarde van hun product kenbaar te maken, 
behalve Ocean Nutrition, wiens voer hier ook vaak in de plaatselijke 
winkel verkocht wordt. 

Maar goed, eerst even over het toedienen van diepvriesvoer - voor 
diegene die dit lezen en niet weten :wink: 

Voorbereiding vooraleer toe te dienen 

Het visvoer mag nooit in bevroren toestand worden toegediend! 
Eén methode: 
Doe de blokjes diepvriesvoer in een bekertje met daarbij wat water. 
Geen warm - of lauw - water gebruiken, omdat de eiwitstructuur van het 
voer dan verandert en de vitaminen verloren gaan. Nadat het voer goed 
ontdooit is, spoel je het nog eens door een zeefje ( opnieuw KOUD) 
water en dan kan het toegediend worden. 
Je kan natuurlijk ook meteen het diepvriesblokje ontdooien door het in 
een netje/zeefje te plaatsen en te spoelen met koud water, al zal je dan 
wat meer water verspillen.: 

Voedingswaarde van diepvriesvoer 
 
Belangrijk zijn de volgende parameters ( in %) : 
 

• water 
• vitamines 
• vetten 
• proteïnen ( eiwitten) 

Muggenlarven 

Diepvriesvoer 
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Nog altijd één van de meest populaire diepvriesvoeren. Er zijn rode, witte 
en zwarte muggenlarven. 
Rode muggenlarven 

Eerst een kanttekening: Rode muggenlarven worden vaak bestempeld 
als heel vettig, terwijl dit na wat rondneuzen, zeer relatief is. 

Rode muggenlarven worden meestal gekweekt in België en Duitsland, al 
zijn ze 'schaars' aan het worden. Het probleem is dat er niet voldoende 
slib meer is vanwege de waterzuivering. Uit het Oostblok worden ook wel 
vliegenlarven geïmporteerd, die er precies zo uitzien als muggenlarven, 
de zogenaamde 'bloodworms' Dit zijn geen rode muggenlarven, maar 
larven van een vlieg ( een galmug - een beetje paradoxaal - maar toch 
een vlieg). De wormen zijn ook veel dikker dan een rode muggenlarf. 

Rode mug staat ook bekend te leven in bevuilde gebieden en vaak 
belast te zijn met zware metalen, daarom worden die vaak 'gekweekt', 
zoals je dikwijls op een verpakking ziet staan of wordt aangegeven door 
de producent van het voer, om er toch maar op te wijzen dat ze 'proper' 
zijn. 

Maar dit gezegd zijnde : 

Rode muggenlarf 
Rode muggenlarve is de larve van de 
dansmug, muggen welke in grote zwarte 
zwermen boven sloten te vinden zijn. 
Water:              87% 
Proteïnen:        6,7% 
Vet:                   1,5 % 
Vitaminen:        A 
Waardigheid:   LAAG 
-> lage voedzaamheid, wel spaarzaam 
voeren omdat de meeste vissen de neiging 
hebben zich hieraan te overeten. 

 
Zwarte muggenlarf 
Zwarte muggenlarve is de larve van de 
steekmug. 
Water:              82 % 
Proteinen:       10 % 
Vet:                  4 % 
Vitaminen:       A-D 
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Waardigheid:   HOOG 
-> Zeer krachtig voer, veel gebruikt bij de voorbereiding om te kweken. 

Witte muggenlarf 
Witte muggenlarve is de larve van de pluimmug of kriebelmug 
Water:              89 % 
Proteinen:         4 % 
Vet:                   <1% 
Vitaminen:        A-D 
Waardigheid:   GEMIDDELD 
->niet zo een hoge voedingswaarde,( al 
wordt dit soms tegengesproken en spreekt 
men van hoge voedingswaarde) witte 
muggenlarven drijven op het 
wateroppervlak, in tegenstelling tot rode en 
zwarte muggenlarven. 

Artemia 
Artemia zijn pekelkreeftjes, de uitkomst van 
de eieren van de Artemia, zijn de 
Artemianaupliën, en worden vaak als 
kweekvoer gebruikt. 
Water :   21 % 
Proteïnen :  63 % 
Vet :    7 % 
Vitaminen :  A-C 
Waardigheid :  HOOG 
-> Zeer hoogwaardige voeding!! 
  
 
Mysis 
Mysis zijn aasgarnaaltjes 
Water :   80 % 
Proteinen :  13 % 
Vet :    1 % 
Vitaminen :  B1 
Waardigheid :  HOOG 
-> hoge voedingswaarde, bevatten ook 
kalk, ideaal voor bv. Discussen 
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Daphnia 
Daphnia zijn watervlooien 
Water :   95 % 
Proteinen :  2,5 % 
Vet :    <1% 
Vitaminen :  A-B2 
Waardigheid :  LAAG 
-> zeer lage voedingswaarde, altijd voeren in combinatie met ander voer! 
 

Cyclops 
Cyclops ( éénogen) algenetende zoetwater 
diertjes. Het zijn de naupliën die worden 
gevoerd. 
Water :   83 % 
Proteinen :  9 % 
Vet :    3 % 
Vitaminen :  A-B2 
Waardigheid :  GEMIDDELD 
-> voer voor jonge vissen, kweekvoer 
 
Krill 
Krill is een verzamelterm voor garnaal-
achtige ongewervelden, maken deel uit van 
het plankton. 
Water :   79 % 
Proteinen :  16 % 
Vet :    2,2 % 
Vitaminen :  A-C 
Waardigheid :  HOOG 
-> voor grotere vissen, zeer hoogwaardige voeding! 
 
Tubifex 
Tubifex is een geslacht van borstelwormen 
waarvan de soorten bekend zijn als de 
(beek)slingerwormen 
Water :   84 % 
Proteinen :  8,4 % 
Vet :    2,5 % 
Vitaminen :  ? 
Waardigheid :  LAAG 
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-> lage voedingswaarde.Tubifex wordt als voer vaak afgeraden omdat 
het uit vervuild slib komt. Dit is een fabeltje. Tubifex wordt voor de handel 
gekweekt met behulp van slachtafval. Dat is uiteraard niet vervuild omdat 
het vlees waar het afkomstig van is voor menselijke consumptie wordt 
gebruikt. 
 
Spirulina 
Spirulina is een spiraalvormig blauw/groen 
algje. 
Water :   5 % 
Proteinen :  60 % 
Vet :    11 % 
Vitaminen :  C-B3-H 
Waardigheid :  HOOG 
-> zeer hoogwaardig groenvoer! 
  

 

Bosmiden 
Bosmiden is een onderdeel van het 
zoöplankton. 
Water :   95 % 
Proteinen :  2,5 % 
Vet :    <1% 
Vitaminen :  A-B2 
Waardigheid :  LAAG 
-> voer geschikt voor kleine vissen, maar 
lage voedingswaarde en niet geschikt voor kweek! Beter is artemia-
naupliën of cyclops. 
 
Runderhart 
-> de naam spreekt voor zich.  
Water :   11 % 
Proteinen :  70 % 
Vet :    ca. 20 % 
Vitaminen :  B-P 
Waardigheid :  GEMIDDELD 
-> wordt vaak aan Cichliden en Discussen 
gevoerd. Er komt nogal wat bezwaar - zelfs 
uit de sector zelf - vooral door de zeer hoge 
concentratie aan proteïnen en vet. Die eiwitten en dat vet bevatten 
beiden namelijk stoffen die nader dienen te worden bekeken. 
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Belangrijk! 
Bij het voeren met diepvriesvoer is - zoals bij alle voer - afwisseling 
ontzettend belangrijk. Combinaties maken of enkel hoogwaardig voer 
geven. 

Diepvriesvoer bevat altijd nitraten en fosfaten. Bij het ene al wat meer 
dan bij het andere, er zijn hier geen duidelijke cijfers over, daarom is het 
spoelen van het diepvriesvoer zeer belangrijk, omdat zowel de nitraten 
als de fosfaten zich geconcentreerd hebben in het dooiwater. 

Auteur: Stef Kerkhof 
www.hobbykweekers.nl  
 
 
 

 

 
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 
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AMSTERDAM – Watervlooien zijn de dieren met de meeste genen. 
Dat hebben Amerikaanse wetenschappers vastgesteld.  
 

De watervlo van de soort Daphnia pulex 
heeft maarliefst 31.000 genen en 
overtreft daarmee alle andere dieren. 
Ter vergelijking: mensen beschikken 
over ongeveer 23.000 genen. 

Dat schrijven onderzoekers van de 
Universiteit van Indiana in het 
wetenschappelijk tijdschrift Science. 

Vermenigvuldiging 
“Het hoge aantal van genen van 
Daphnia pulex is vooral ontstaan 

doordat de genen zich sneller vermenigvuldigen dan bij andere soorten”, 
verklaart hoofdonderzoeker John Colbourne op nieuwssite Physorg.com. 
“We schatten dat het tempo van vermenigvuldiging dertig procent groter 
is dan bij mensen.” 

De watervlo beschikt ook over veel unieke eigenschappen. Zo reageren 
de diertjes er sterk op hun omgeving. 

Klonen 
Wanneer er roofdieren in de buurt zijn, ontwikkelen ze als vanzelf 
stevigere ruggengraat. En als er geen mannetjes in de buurt zijn, kunnen 
de vrouwtjes zichzelf klonen. 

Het genoom van de watervlo is dan ook niet alleen erg groot, maar ook 
erg bijzonder. “Meer dan een derde van de genen van Daphnia pulex zijn 
nog nooit aangetroffen bij andere organismen”, aldus onderzoeker Don 
Gilbert. “In andere woorden: deze genen zijn compleet nieuw voor de 
wetenschap.” 

PlantenOverigens zijn er organismen die over nog meer genen 
beschikken dan de watervlo. Zo hebben sommige planten meer dan 
50.000 genen. 

Bron: Nu.nl 

Watervlo heeft meer genen dan mens 
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Levend voer is het beste wat je je vissen geven kunt. Punt. Of is daar 
toch meer over te zeggen? Ik vind van wel, want allereerst is er ook 
levend voer van ronduit discutabele kwaliteit, en er dient altijd voor een 
compleet dieet gezorgd te worden, dus dag na dag dezelfde soort levend 
voer (zelfs al is de kwaliteit uitstekend) is niet goed genoeg. Er dient 
afwisselend èn volledig gevoerd te worden. 

Aangezien levend voer over het algemeen vooral voor het kweken van 
vissen van groot belang is, en viskwekers doorgaans wel tot de 
gevorderde vishouders gerekend mogen worden die wel weten hoe en 
wanneer wat te voeren, richt ik me hier vooral tot de enorm grote groep 
van mensen die gewoon vissen houden omdat ze dat leuk vinden en die 
zonder al teveel gedoe toch hun huisdieren van een goede en complete 
voeding willen voorzien. 

Bijna altijd wanneer mensen vis bij me komen kopen wordt me gevraagd 
wat voor voer men aan die vissen dient te geven, en eigenlijk wil men 
dan dat ik zeg: "dié soort". Maar op die manier werkt het niet. Allereerst 
is de benodigde samenstelling van het voer afhankelijk van de gehouden 
vissen en in het geval van een aquarium zoals dat veruit het meest 
gehouden wordt, de zogenaamde gezelschapsbak, dient men met de 
verschillende voedingseisen van de verschillende vissen rekening te 
houden.  
Bovendien is alle dagen hetzelfde niet bevorderlijk voor de gezondheid 
van de vissen. Als het waar is dat "je bent wat je eet"dan gaat dat 
natuurlijk ook op voor onze vissen en geloof me, het verschil tussen twee 
groepen van dezelfde soort vissen, gehouden onder identieke 
omstandigheden, maar gedurende een week of vier gevoerd met 
verschillend voer (de ene groep elke dag hetzelfde goedkope vlok- of 
granulaatvoer en de andere groep elke dag afwisselend met 
verschillende soorten kwaliteitsvoer) is absoluut opvallend. Dat is geen 
loze praat, want ik heb dat soort proefjes herhaaldelijk uitgevoerd. Als je 
zoveel geld aan voer per jaar uitgeeft, wil je wel eens weten of het niet 
voor minder kan. En aangezien vissen hun vitaliteit vooral tonen door 
hun uiterlijk kan je simpelweg zien dat beter voer leidt tot gezondere, 
mooiere (beter gekleurde), actievere vissen. 

Ik raad een mix aan van granulaatvoer, kleeftabletten en vlokvoer. Met 
tabletten lok je de vissen naar de voorruit, dus dan heb je mooi de 
gelegenheid om ze allemaal weer eens te bestuderen. Tabletten zijn 

Samenstellen van een basispakket droogvoer 
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uiteraard ook het meest compact, daarna het granulaat en als laatste de 
vlokken, dus je moet in het begin wel goed opletten voor de dosering van 
het ene in verhouding tot het andere, maar dat went gauw genoeg. 

Verder raad ik aan om voor de duurdere voersoorten te gaan. Als eerste 
omdat die de meeste vitaminen en aminozuren bevatten. Met name 
gestabiliseerde vitaminen maken het voer duur. Die vitaminen zijn als ze 
gestabiliseerd zijn minimaal een jaar houdbaar wanneer goed bewaard 
(koel en donker), in goedkoop voer worden meestal geen vitaminen 
toegevoegd en als dat wel het geval is zijn ze niet of niet goed 
gestabiliseerd, waardoor ze binnen een paar maanden afbreken en 
verloren gaan. 

De tweede reden is dat het voor een particulier met maar 1 of 2 bakken 
op het totaalbedrag gewoon te weinig uitmaakt om voor de goedkopere 
soorten te kiezen, want aangezien je maar kleine hoeveelheden inkoopt 
(met het oog op de versheid en houdbaarheid) scheelt het per soort 
maar een klein bedrag. 

De derde en meest belangrijke reden (en de reden waarom ik met al mijn 
bakken ook alleen de dure voersoorten heb) is dat de betere kwaliteit 
voer direct terug te vinden is in de verschijningsvorm en conditie van de 
vissen, wat natuurlijk ook heel logisch is. 

Dan wat betreft een assortimentje, de volgende combinatie kan ik 
aanraden: 

Gedroogd voer: 

Dit zijn doorgaans gevriesdroogde insecten en wormachtigen. 

- Rode Muggenlarven. Als extraatje bij tijd en wijle. Je kunt ook voor 
diepvries kiezen, maar dit is wel zo makkelijk. 

- Watervlooien. Ze bevatten in tegenstelling tot de muggenlarven maar 
weinig voeding (levend, gedroogd of diepgevroren) maar de vissen eten 
ze graag. 

Granulaat: 

voerkorrels, in diverse maten leverbaar. Niet te verwarren met sticks en 
pellets! Traagzinkende soorten zijn het meest universeel, omdat dan 
zowel de van het wateroppervlak etende vissen, als de  
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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 
 

middenzonebewoners, als van de bodem etende vissen dan hun deel 
krijgen. 

 

- Tropisch granulaat ( korrelgrootte naar gelang de maat vissen) 

- Kweekgranulaat (idem) met Astaxanthine. Astaxanthine is geen 
hormoon, maar een carotenoïde en sterke antioxidant, die in vissen de 
aanmaak van het lichaamseigen kleurstoffen bevordert en heeft diverse 
gezondheidsbevorderende effecten. Het komt onder meer voor in 
microalgen, gist, vissoorten als zalm en forel en schaaldieren zoals krill, 
garnaal, kreeft en krab en het is duur. Het zit dan ook alleen maar in de 
beste soorten voer. 

Kleeftabletten: 

Dat zijn voertabletten die (de naam zegt het al) tegen de ruit van het 
aquarium worden geplakt waar de vissen ze dan vanaf eten. Een goede 
manier om alle bewoners naar de voorruit te lokken en ze allemaal weer 
eens te zien!  
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- Kleeftabletten met spirulina (een blauwalgsoort die rijk is aan vitaminen 
en waaraan diverse gezondheidsbevorderende en ontstekingsremmende 
eigenschappen worden toegeschreven). Hoe hoger het percentage 
spirulina, hoe duurder het voer. Deze soort is met name voor de echte 
groenvoereters. 

- Kleeftabletten premium, zeg maar de universele "omnivoren-tablet" 

- Kleeftabletten kleur 

Wafels: samengeperste, droge tabletten die direct zinken omdat ze 
vooral bedoeld zijn voor bodembewoners. 

- Algenwafels, wanneer je echte algeneters zoals Otocinclus, Ancistrus 
en Hypostomus in je bak hebt zwemmen. 

Vlokvoer 

- Krill vlokken, met een hoog gehalte aan krill; de garnaalachtigen waar 
baleinwalvissen het zo goed op doen. 

- Vegetarische vlokken, als extraatje tijdens het geven van een andere 
voersoort, en voor de echte groeneters zoals alle levendbarende 
tandkarpers, zoals Guppen, Platies, Zwaarddragers, Mollies enzovoorts. 

- Tropische vlokken, de bekende universele mix van verschillende 
vloksoorten. 

Koop zoals gezegd kleine hoeveelheden, zodat een verpakking van een 
bepaalde soort binnen een half jaar tot een jaar leeg is, dan blijf je met 
vers voer werken. 

Op deze manier kan je, als je steeds 2 soorten voer combineert, 4 dagen 
achter elkaar een andere combinatie voeren, maar uiteraard kan je 
gewoon willekeurige voersoorten combineren. Op die manier worden je 
vissen afwisselend en kwalitatief hoogwaardig gevoerd. 

Auteur: Jan Altink 
www.hobbykweekers.nl  
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© NU.nl/Dennis Rijnvis  

AMSTERDAM – Vissen waren vermoedelijk als eerste dieren in staat 
tot seks doormiddel van copulatie. Dat blijkt uit een Amerikaanse 
studie op fossielen van primitieve haaien.  
 
Primitieve vissen hadden waarschijnlijk 400 tot 410 miljoen jaar geleden 
al een geavanceerde vorm van seks. De dieren copuleerden op een 
intieme manier waarbij het mannetje zijn geslachtsorganen inbracht bij 
het vrouwtje om zijn sperma te lozen. 
Dat hebben onderzoekers van het Natural History Museum in Los 
Angeles bekend gemaakt op een bijeenkomst van de Society of 
Vertebrate Paleontology. 
 
“Dit was niet gewoon broeden in het water, 
maar seks waar ze plezier aan beleefden”, 
verklaart hoofdonderzoeker John Long op 
Discovery News. 
De wetenschappers kwamen tot hun 
conclusies door organen van 380 miljoen 
jaar oude fossielen van de primitieve 
vissoort placodermi te bestuderen. Uit hun 
bevindingen bleek dat de diersoort waarschijnlijk al enkele tientallen 
miljoenen jaren eerder het vermogen tot copulatie had ontwikkeld. 
Kaken: Volgens hoofdonderzoeker Long speelden naast de 
geslachtsorganen ook de kaken van de primitieve vissen een belangrijke 
rol bij seks. “Kaken zijn in de loop van de evolutie mogelijk niet ontstaan 
voor voeding, zoals we tot nu toe aannamen”, aldus Long. “Veel haaien 
gebruiken hun kaken namelijk om de vinnen van vrouwtjes vast te 
grijpen, zodat ze vervolgens kunnen copuleren.” 
Verder vermoeden de onderzoekers dat de ontwikkeling van de eerste 
geslachtsorganen werd beïnvloed door genen die ook betrokken zijn bij 
de vorming van ledematen. 

Buikvin: “Het lijkt er op dat ledematen en geslachtsorganen zich 
ontwikkelden via dezelfde genetische weg”, aldus Long. “Het is dus 
waarschijnlijk geen toeval dat placodermen niet alleen als eerste een 
buikvin ontwikkelden, maar ook als eerste geslachtsorganen kregen." 

 
Voor u gelezen door Ernst Zittema 

 

Vissen hadden als eerste seks 
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Druk: CopyCom, Amstelveen 

 

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 

 
 


