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Aqua Verniam Post 

Een uitgave van A.V. Aqua Verniam. 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de

 maandag            

van de maand een bijeenkomst, behalve 

juli, augustus en december. 
 

Adres: 

‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

(onder het Gemeentehuis) 

Zaal open: 19.30 uur 

 

  Contributie per jaar: 

  Gewoon lid:   € 50,-- 

  Jeugdlid:   € 45,-- 

  65+ lid:   € 45,-- 

  Huisgenotenlid: *)  €   6,50 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en     

dient bij aanmelding te worden voldaan.  

Indien het lidmaatschap in het lopende 

jaar wordt aangegaan is het bedrag naar 

rato verschuldigd. 

 

Contributie dient vooraf betaald te 

worden. Bij te laat betalen wordt € 2,25 

extra in rekening gebracht. Opzegging: 

3 maanden voor het einde van het jaar. 

 

Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester 

Aqua Verniam, Amstelveen. 

 

*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen 

mogelijk voor inwonende huisgenoten 

van een lid. Zij ontvangen géén uitgave 

van zowel Aqua Verniam Post als Het 

Aquarium van de NBAT. 

 

Website: www.aquaverniam.nl 

 

Wilt u adverteren in Aqua Vernam Post? 

Neem dan contact op met de redactie. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: 

Mario de Jong 

Tel.: 06-15294294 

E-mail: Mario@aquaverniam.nl 

 

Secretaris: 

Ruud Koning 

Tel.:020-6436208 

E-mail: ruudk@etcetera.nl 

 

Penningmeester / ledenadministratie: 

Arien Bos 

Tel.: 020-6611311 

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

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong  

Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 

 

Huiskeuringscommissie: 

Ernst en Marianne Zittema 

Tel.: 020-4532014 

E-mail: hkc@aquaverniam.nl 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Martin Scheepstra 

Tel.: 020-6416293 

E-mail: martinscheepstra@planet.nl 

 

Pieter van IJsendoorn (illustraties) 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 

 

Wil Hille (tekst en lay-out) 

Tel.: 020-6108616 

E-mail: wfhille@planet.nl 

 

    Aqua Verniam is opgericht op 

 24 februari 1955, goedgekeurd bij 

KB van 13 november 1974, nr. 122. 

     Inschrijvingsnummer in het 

  Verenigingsregister van de KvK 

           Amsterdam: 40531241. 
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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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Ledenvergadering 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse 
Ledenvergadering op 

 

23 maart a.s. 
 

De Agenda vindt u op pagina 6. 
Alle bijbehorende stukken worden 

voor de vergadering uitgereikt. 
  
 

Van de voorzitter 
 

Inderdaad, tijd voor de jaarlijkse Ledenvergadering. Het bestuur zal ver-
slag moeten doen over het afgelopen jaar en zich moeten verantwoor-
den voor de penningen. Plus het aan u voorleggen van een 2009-
begroting. Ik hoop dat u aanwezig zult zijn op 23 maart – Aqua Verniam 
is ons aller vereniging! En we hebben meedenkers nodig! 
 
We maken ons zorgen over onze website. Die ligt helaas al bijna een 
jaar stil. Volgens de vorige beheerder valt het onderhoud erg mee. Hij 
verzorgde niet alleen de site, maar ook het maandblad (met zijn tweeën) 
en dat vergt veel meer tijd dan de site. Gelukkig ‘loopt’ het maandblad 
door, dankzij drie leden die dit hebben overgenomen. 
De site is gelinkt aan diverse instanties (o.a. NBAT) en collega-
verenigingen. Onze laatste nieuwe leden hebben Aqua Verniam gevon-
den via onze site, maar ook daarin is een stilte gevallen omdat de site 
niet meer actief is. Het wordt nu dus vrij urgent, want hoe meer leden, 
des te beter wij onze kosten kunnen dekken. 
 
Arien Bos heeft contact met een sitebouwer die voor een redelijk tarief 
alles wil updaten. Wij zoeken nu iemand die de huidige site eens kritisch 
wil bekijken en gaat bedenken wat er veranderd/verbeterd moet worden.  
Wie staat er op om de site eens met kritische ogen door te nemen?  
 
Ik hoop u te zien op 23 maart! 

Mario de Jong 
__________________________________________________________ 
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AGENDA 
Ledenvergadering A.V. Aqua Verniam 

23 maart 2009 
Aanvang: 20.00 uur 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

1. Opening.  

2. Ingekomen stukken en Mededelingen. 

3. Notulen Ledenvergadering d.d. 17 maart 2008. 

4. Verslag 2008/2009 Secretaris. 

5. Verslag 2008/2009 Penningmeester. 

6. Verslag2008/2009 Huiskeuringscommissie. 

7. Verslag 2008/2009 Redactie. 

8. Verslag Kascontrolecommissie. 

9. Bespreking en vaststelling Begroting 2009. 

10. Bekrachtiging benoeming plaatsvervangend secretaris, de 
heer Ruud Koning, als bestuurssecretaris. 

10A. Verkiezing 2 bestuurskandidaten: de heren A. van Altena en M. 
Scheepstra.          

 
11. Verkiezing Kascontrolecommissie. 
 
12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

__________________________________________________________ 

De bijbehorende stukken worden 
voor de ledenvergadering uitgereikt. 
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Volgende maand – 27 april 
 

Lezing door de bekende Loek van der Klugt uit Den Haag, 
met als onderwerp 

 

“Groei en bloei van aquatische planten” 
(in de kwekerij, de bak, de vijver en in de natuur) 

 
Door alsmaar te toppen of al dan niet bewust kommervormen te kweken, 
onthoudt de liefhebber van het architecttonisch gezelschapsaquarium 
zich in feite van het mooiste dat een plant te bieden heeft, namelijk de 
bloei. Wellicht zal de liefhebber na deze lezing toch wat anders naar zijn 
planten kijken en ook eens een poging wagen ze in bloei te krijgen. 
 
Behandeld worden: 
 

● professionele vermeerdering; 
 
● natuurlijke vindplaatsen; 
 
● voorbeelden toepassing in aquarium; 
 
● bloei van diverse soorten van: 

□ stengelplanten: Hottonia, Bacopa, Hygrophila, 
  Eichhomania, Heteranthera/Zosterella, Lysimachia, 
  Shinnersia, Mycrophyllum, 

   Lagarosiphon, Lobelia, Pontederia; 
 □ rosetplanten: Echinodorus, Sagittaria, Vallisneria; 
 □ lelieachtigen: Nymphaea, Nymphoides; 
 □ knolplanten: Aponogeton; 
 □ drijfplanten: Utricularia, Azolla; 

□ aronskelken: (met een kijkje in de bloeiwijze van Cryp-
tocoryne siamensis). 
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Verslag lezing 23 februari - Frans Maas 
“Door de bril van een keurmeester” 

In cursief het commentaar van Nico Zonneveld  
 

Hoewel de heer Maas, zoals hij zei, geen bril meer draagt, wilde hij ons 
toch wat tips geven via een biologische bril over wat hij als keurmeester 
zoal tegenkomt. Met ook waarschuwingen, vooral gericht op het “niet 
doen.”  
 
Keuze Vissen (soms verkeerde keuze) 
Hij begon met wat “ouderwetse” vissen, maar ook die moet je zo houden 
dat ze zich lekker voelen in dat drupje water dat het aquarium biedt en 
wat wij, niet zonder pretenties, een stukje natuur noemen!  
De Golden Nugget, een meerval die zo’n 25 tot 30 cm groot wordt, voor 
de meeste bakken dus niet aan te bevelen. En een Glasmeerval moet 
bijv. in een school leven van minstens elf stuks. Congozalmen zijn sprin-
ters die altijd in een grote bak moeten, niet kleiner dan 140cm. Zo ook de 
Rasbora’s, die snelle zwemmers zijn en terecht zegt de keurmeester dat 
ze de ruimte moeten hebben.  
Een labyrinthvis het liefst in een harem van 1 man en 2 vrouwtjes (ik vind 
dat Maas het kereltje niet veel plezier gunt. Lang geleden had ik een spannetje 

Colisa sota in de bak. Beauty’s, zonder meer. Maar met één dame was het een 

ramp; pas met drie vrouwtjes was het goed voor elkaar. De dames stonden in de 

buurt van het nest op hun beurt te wachten. We hebben diverse jongen op zien 

groeien. Ze hebben een zwarte en een fel goudkleurige band over de flank en 

lijken dan nog in niets op de ouders. Aanbevolen! Deze bevlogenheid miste ik 

eigenlijk maandagavond). 

Danio’s, oftewel Brachydanios of noem ze maar gewoon Zebravisjes. 
(Neem een forse zwerm, dan zie je op zonnige morgens een niet te vergeten 

schouwspel. Een stel jaagt zichzelf te pletter. Een massaparing van deze vissen 

is een dans. En als je eens de diamantblauwe jongen hebt zien opgroeien, dan 

ben je verkocht en wil je ze nooit meer kwijt). 

De gekweekte sluierdanio’s kunnen door de sluier hun oorspronkelijke 
zwemgedrag niet hanteren, dus niet nemen.  
De West-Afrikaanse Bultkop cichlide (1 man met 3 à 4 vrouwtjes) heeft 
een bak van 2 meter nodig. De Malawi cichlide wordt ca. 25 cm, dus we-
derom alleen voor een zeer grote bak.  
Regenboogvissen hebben alkalisch water nodig; de planten gaan dan 
soms wel problemen vertonen. 
Maas vindt dat een zeewaterbak vaak veel te vol is – “soms erg overda-
dig.” Koralen die te dicht op elkaar staan worden onderling uit de weg 
geruimd en dat is niet de bedoeling. 
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Gezondheid vissen 
Ernstig zieke of oude vissen: sommige mensen zijn te zachtzinnig als het 
gaat om een zieke  of oude vis. Men zegt dan: “hij heeft zo lang bij mij 
geleefd, hij mag zijn oude dag verder in mijn bak slijten”. Maas raadt dit 
ten stelligste af. Help zo’n dier op een snelle manier aan zijn einde, niet 
in de diepvries, niet doodslaan, maar gebruik een chemisch middel 
(waarvan Maas de naam was vergeten). 
Tegen peperstip is maar één afdoend middel: Malachietgroen. Voorzich-
tigheid is geboden, want het middel is niet ongevaarlijk, mogelijk zelfs 
kankerverwekkend. Na de kuur dus royaal water verversen. 
Schimmelinfecties: de wormen worden snel bestreden met een medicijn, 
maar pas op, de eitjes blijven, zodat het toedienen van het medicijn niet 
te snel gestaakt moet worden. 
Puiloog: een parasiet boort zich langs het oog, waardoor de oogvloeistof 
het oog naar buiten duwt. Een remedie is niet beschikbaar. 
Buikwaterzucht: een zeer besmettelijke ziekte; de vis dus direct verwijde-
ren. Vaak gaat deze ziekte gepaard met vinrot.  
Schubbenruigheid werd niet verder toegelicht (dit is meestal een secundair 
verschijnsel dat een andere ziekte begeleidt, bijv. een nierziekte of een verstop-

ping door verkeerde voeding. Voor mij is het logisch dat vissen afwisselend ge-

voerd moeten worden. En dat er voldoende ruwe stof in het voedsel aanwezig 

moet zijn).  

Afgekloven staartvin: als dit gebeurt door de eigen soort, dan is er 
meestal sprake van onvoldoende wisselend voer. 
 
Planten 
We krijgen ook nog wat planten te zien die niet in een tropische bak 
thuishoren. (Hoewel Maas als keurmeester in zo’n geval de hand over het hart 
strijkt, raadt uw scribent deze handelswijze af. Bij temperaturen boven de 22°C 

gaan ze rekken, worden gelig en leggen het loodje. Voor penningkruid hebben 

we in Bacopa een prima vervanger). 

Voor Hottonia palustris stelde Maas zelf al voor Mycrophyllum matogros-
sense te gebruiken. Die zul je in ieder geval niet met een temperatuur 
van 27°C aan zijn eindje helpen. 
Nymphaea glandulifera verdraagt zeer goed hoge temperaturen. (Maar 
die blijft echt niet klein. Ik heb deze plant in arrenmoede geruimd. Ze vertoonde 

wat al te expansieve neigingen. Heb je wat meer ruimte, dan is het natuurlijk 

een juweel). 

En als je toch genoeg ruimte hebt, dan is de tijgerlotus zeker een aanra-
der. 
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Algen 
Maas noemt twee soorten: de “mazzel- en de pech-alg.” Bedenk dat de 
grens tussen beide niet te trekken is. (Ik heb al geruime tijd een stronk met 
groene penseelalg. Die wordt echt gekoesterd. Maar het grauwe neefje kan las-

tig worden. Dat heeft de vervelende eigenschap om met een soort worteltjes in 

de plant door te dringen en voedingssappen te pikken. Aan de andere kant zorgt 

ze bij mij voor een prachtig donkere bodem. Dat vinden mijn vissen weer plezie-

rig). 

Baardalg is de soort die verschijnt na biogene ontkalking. Een bleke ver-
schijning met wel 3cm lange draden. Ze heeft een hoge pH absoluut no-
dig. (Bestrijding is supersimpel. Water aanzuren met CO² toediening en binnen 
drie weken legt ze het loodje. Onder de microscoop kun je de schitterende struc-

tuur bewonderen. Maar zelfs ik, als algofiel, wil ze niet in de bak hebben. Dan 

groeit er echt geen plant meer). 

 
Keurwijzer 
Een keurmeester kijkt o.a. naar de plaatsing van een aquarium. Hoogtes 
mogen wel degelijk verschillen. Voorbeeld: indien geplaatst waar men-
sen langs lopen (looproute), dan moet de bak hoger zijn voor een betere  
inkijk. 
Alle waterlagen moeten gevuld zijn – boven-, midden- en bodemvissen. 
In zeer grote bakken kan het middengedeelte opgesplitst worden. 
Bovenvissen hebben een kaarsrechte rug, vaak een bovenstandige bek. 
De Leeri is dan weer een uitzondering zonder een rechte ruglijn. De 
meeste vissen hebben een gebogen rug- en buiklijn. Bodemvissen vaak 
een rechte buiklijn. 
Het mooiste is als de planten contrasterende kleuren hebben en er wordt 
gelet op het plaatsen van grootbladige naast kleinbladige planten. 
Perspectief: een straatje breed aan de voorkant, smaller naar achteren 
lopend, geeft dieptewerking. 
 
Dat de heer Maas naar Noord-Brabant vertrok met een verkeerde jas  
(waarin de huissleutels, papieren en pasjes van onze penningmeester) 
was even een minder leuke aktie. Gelukkig werd dit de volgende dag al 
opgelost omdat beide partijen naar Nijmegen reden en de jassen omruil-
den.  

Nico en Wil 
__________________________________________________________  
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Op bezoek bij…Jos Molleman 
 

 
 

Ja ja, “bestemming bereikt”. Mijn 
TomTom zet me op een smalle 
dijk tussen twee weilanden. Ik rijd 
door, maar een strenge stem 
zegt “Omdraaien”. Ik gehoor-
zaam en beneden zie ik een witte 
villa met het juiste nummer. 
Wow! Wát een huis!  
Jos opent een enorme deur en 
laat me in een gigantische huis-
kamer waar een binnenhuisarchi-
tect jaloers op zou worden. 

 
20 jaar geleden gebouwd  

op het oude erf. 

Een erf van zo’n 26.000 m2 met 
nog een huisje er op en een per-
fecte plek voor de twee pony’s.  
 
Koffie en vertellen.  
Geboren in Amstelveen – nota 
bene op 2 km afstand van zijn 
huidige huis! Met 8 kinderen in 
een kleine boerderij aan de Ring-
vaart dat ze ook nog moesten 
delen met opa en oma. De kinde-
ren sliepen met zijn allen boven 
op zolder. 
Naar school in Ouderkerk, daar-
na de Technische School richting 
metaalbewerker. Een half jaartje 
een baan bij het Gemeente 
Energiebedrijf, 16 jaar oud. 
De vriendin van een buurjongen 
werkte als “winkelmeisje“ bij een 
slagerij, waar Jos op de zaterda-
gen ging helpen. Hij vond dat zo 
geweldig dat hij daar fulltime ging 
werken. Zijn technische opleiding 
werd opzij geschoven.  
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Maar het winkelmeisje ging weg 
en daarvoor in de plaats kwam 
een zekere Elly (uit de Jordaan), 
best wel een leuke samenwer-
king, niets aan de hand. Toen 
kreeg Jos een andere baan 
en…ontdekte plotseling dat hij 
die Elly heel erg miste. Gelukkig 
ook andersom. De vonk sloeg 
wat laat over, maar toen was het 
ook een vonk! Hij 19, zij 20, ze 
trouwden en woonden een tijd in 
een caravan. Op 17-jarige leeftijd 
was hij ooit begonnen met een 1 
meterbak, met maanvissen, ne-
ons en kardinalen, maar de cara-
vanruimte was beperkt, dus maar 
een 40cm bakje. Toch wat visjes. 
 
Maar ook Jos moest in militaire 
dienst. Net getrouwd! Hij zou 
maanden weg zijn, ware het niet 

dat hij – pratend als Brugman – 
het voor elkaar kreeg dat hij ge-
stationeerd werd in een kazerne 
dichtbij, Amsterdam. De opleiding 
aldaar was op de Koksschool, 
later in Breda (helaas tóch even 
verder weg) ook nog een oplei-
ding voor chauffeur. 
 
Een periode geen bak, wel een 
paludarium. even later toch een 1 
meterbak met Zuid-Amerikaanse 
vissen na verhuizing van caravan 
naar een flat. 
 
Wat hij nu heeft staan is indruk-
wekkend, een bak van 
250x40x45cm. Met Congozalmen 
en Astyanaxvissen, maar daar 
komen vermoedelijk nog Corydo-
ras sterbais bij en een Epila-
tyssoort plus Bijlzalmen. 

  

 
2.50 x 40 x 45 cm 
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Zijn paludarium staat heel geraf-
fineerd als een tweede blikvanger 
in precies de juiste hoek.  

 
En dan staat er nog een aantal 
kweekbakken “boven.” En ver-
geet de kat en de geit niet. Plus 
twee pony’s en de kois in de vij-
ver. 

 
Jos en Elly hebben een zoon van 
31 en een dochter van 36 en drie 
kleinkinderen. Elk weekend ko-
men de kleintjes logeren en de 
vaste “oma-oppas-dag” is al jaren 
de maandag. 
In 1974 kocht de baas van Jos 
een slagerij in de Pijp in Amster-
dam, die Jos toen kon pachten. 
Een behoorlijk risico, want de vo-
rige eigenaar had er nou niet 
echt een succes van gemaakt. 
Hard werken dus, met Elly, met 
als resultaat een goed lopende 
winkel. Na twee jaar nam Jos de 
zaak over. Nog harder werken,  

Elly zelfs met een 1,5 jaar oud 
kind op haar arm achter de toon-
bank, maar het werd een succes. 
Hun tweede kind werd geboren, 
maar Elly stond direct daarna 
weer in de zaak. Doorzettertjes. 
Door heel creatief bezig te zijn 
met het inrichten van de etalage 
en de toonbank  stonden de klan-
ten soms te kwijlen in de winkel – 
omzet! 
Destijds was de Pijp een echte 
volksbuurt; piepkleine étages 
voor de bewoners - de kinderen 
(en dat waren er vaak veel)  slie-
pen meestal met hun ouders in 
één alkoof. Maar allengs vertrok-
ken de mensen naar Almere, 
Hoorn en Purmerend en `toen 
kwamen de studenten`. De Pijp 
werd oergezellig, de klandizie 
uitstekend, de zaak liep als een 
trein. 
Dat er ooit een betonnen Am-
sterdammertje door hun enorme 
glazen ruit werd gegooid door 
een of andere gek die “last had 
van hun vleesrokerij”, ook dat 
hoorde er helaas bij.  
Daarna de yuppies, niet zo leuk 
als de studenten, maar ook zij 
hebben een maag én een gevul-
de portemonnee.  
32 Jaar hadden zij deze drukke 
zaak, met veel plezier, lachen en 
genieten. Een vrolijke winkel. 
Maar weinig vrije tijd.  
En nu op een andere manier ge-
nieten, rust! Hoewel rust…druk 
met de kleinkinderen, maar ook 
met hobby’s. Jos tuiniert, rijdt 
paard en sport. Een enthousiaste 
marathonloper, de échte mara-
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thons, in Amsterdam, Rotterdam, 
Duitsland en Luxemburg!  
Elly blijft niet achter: zij gaat 
steeds spinning biken (ik had er 
nog nooit van gehoord. wh) – in een 
sportcentrum fietsen op muziek, 
soms bergopwaarts (fiets wordt 
zwaarder gezet), maar “de mu-
ziek sleept je er doorheen.” En 
natuurlijk paardrijden, meestal 
met de kleinkinderen, plus  fit-
nessen, wandelen…enfin, twee 
enorme sportievelingen. 
 
Jos is al meer dan 40 jaar lid van 
Aqua Verniam, ooit bestuurslid 

en zelfs keurmeester binnen on-
ze vereniging. De uitslagavonden 
waren toen gezellige feesten met 
muziek, tombola etc. Elly kocht 
dan de prijzen in.  
 
En nu staat Jos alweer 3 jaar 
achter de bar. Met af en toe door 
hemzelf gemaakte hapjes die bij 
ons als sneeuw voor de zon ver-
dwijnen! 
Dank je wel, Jos! 
 

  Wil 

 
__________________________________________________________ 
 

RELATIE pH EN PLANTENGROEI 
 

© Erik Prins 
 

Als de pH niet op het juiste niveau gehouden wordt, verliezen planten de 
mogelijkheid om sommige essentiële elementen op te nemen die 
noodzakelijk zijn voor een gezonde groei. Voor een plant is er een optimaal 
pH niveau waarbij er optimale resultaten behaald worden. Deze pH waarde 
is voor elke plant anders, echter in het algemeen prefereren de meeste 
planten een iets zurige omgeving voor de beste groei (zeg tussen pH 6.0 en 
6.5). De meeste planten kunnen echter ook overleven in een omgeving die 
een pH heeft van 5.0 tot 7.5. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, denk 
maar aan de planten die in het Tanganyikameer groeien. 
 
Hoe kan het nu dat de pH zo'n grote invloed heeft op het groeien van de 
planten? Dit komt doordat, als de pH boven de 6.5 komt, er bepaalde 
(zie fig. 1) voedingsstoffen beginnen neer te slaan, zodat de planten de-
ze niet meer kunnen gebruiken.  
Als wij bijvoorbeeld kijken naar ijzer, dan zal dat bij een pH van 7.3 voor 
de helft neergeslagen zijn en bij pH 8.0 is er vrijwel geen ijzer meer op-
gelost. Als de planten voedingsstoffen (en sporenelementen) willen op-
nemen en gebruiken moeten deze opgelost zijn in het water. Zodra de 



 15 

nutriënten zijn neergeslagen kunnen de planten deze niet meer absorbe-
ren en zullen ze honger lijden (en uiteindelijk doodgaan). 
 
Er zijn ook voedingsstoffen die neerslaan als de pH zakt. Om u een idee 
te geven wat er met welke voedingsstof gebeurt, kunt u naar fig. 1 kijken. 
Planten weten dit natuurlijk zelf ook en aangezien zij met hun wortels de 
meeste voedingsstoffen opnemen, zorgen de planten er zelf voor dat er 
een optimale omgeving rond de wortels ontstaat. 
Deze oplossing van de planten is een zogenaamde zuurmantel, de wor-
tels scheiden citroenzuur af, zodat er een zuur milieu ontstaat waarin de 
stoffen beter oplossen.  
 
Als u dan ook de verschillende plantenvoedingen bekijkt, zult u zien dat 
deze altijd een lage pH hebben, om de voedingsstoffen in oplossing te 
houden. Dit geldt ook voor de zgn. pmdd (poor men's dosing drops = 
zelfgemaakte plantenvoeding), die binnen onze club (De Natuur in Huis) 
populair zijn. Controleert u de pH van zo'n plantenvoeding maar eens. 
 

 
 
Om een goede pH te krijgen in uw bak kunt u uw waterverversingen 
doen met regenwater of Osmosewater 50/50 gemengd met kraanwater. 
Bijkomend voordeel is dat ook de hardheid een stuk lager wordt. Als u dit 
doet, dan zult u merken dat u ook nog eens (als u dat al doet) veel min-
der CO2 hoeft toe te voegen om de pH omlaag te krijgen. Pas ervoor op 
dat u geen pH-min spul gebruikt waar fosfaat in zit. Iets teveel fosfaat 
zorgt er al voor dat u een algenkwekerij krijgt in plaats van een mooie 
bak. De pH van het water zal de neiging hebben om te stijgen doordat de 
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planten de nutriënten (waaronder CO2) verbruiken en zuurstof (O2) pro-
duceren.  
 
U zult dus regelmatig de pH in de gaten moeten houden. De pH kunt u 
het best naar beneden brengen door middel van de toevoeging van CO2. 
Dit zorgt er niet alleen voor dat de pH naar beneden gaat, maar is ook 
meteen een (onmisbare!) voedingsstof voor de planten.  
 
U kunt op een aantal manieren CO2 toevoegen, de DIY-gistmethode, 
waarbij u handmatig CO2 maakt, maar natuurlijk kunt u ook de pH auto-
matisch op niveau houden door apparatuur die een continue meting doet 
en als de pH te hoog wordt CO2 injecteert (o.a. van Dupla, Dennerle, 
etc.). Zorg ervoor dat u vooral in het begin de pH dagelijks controleert, 
zodat deze mooi stabiel blijft. Een stabiele omgeving zorgt voor een 
mooie bak!  
__________________________________________________________ 

 
 

Vis heeft prima geheugen 
  

Altijd gedacht dat vissen een geheugen hadden van drie seconden? We-
tenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vissen wel degelijk in 
staat zijn om bepaalde dingen maandenlang te onthouden. 
 
Wetenschappers van het Technologisch Instituut Technion in Haifa, Is-
raël, toonden aan dat het geheugen van vissen getraind kan worden. 
Jonge visjes leerden – in gevangenschap – voedertijd te associëren met 
een bepaald geluid. Daarna werden ze vrijgelaten. De wetenschappers 
keerden vijf maanden later, toen de vissen inmiddels volwassen waren, 
terug en lieten het geluid horen. Tot hun verrassing kwamen de vissen er 
op af en hadden de associatie met eten kennelijk nog onthouden. 
 
De voordelen 
Dankzij deze techniek kunnen kwekers de vissen op jonge leeftijd trai-
nen, ze vrijlaten en rustig afwachten tot ze volwassen zijn om ze dan 
weer te lokken en te vangen voor verkoopdoeleinden. “Het heeft meer-
dere voordelen”, vertelt een wetenschapper aan Telegraph.co.uk. “Het is 
beter voor het milieu, de vissen groeien op in hun natuurlijke habitat en 
het scheelt in de kosten van het voeren.”  

 

Wetenswaardigheden 
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“Houden van”…..vissen? 
 
Houden van honden en katten, 
ja. Als je ze moet laten insla-
pen….traantjes. Maar hoe zit het 
met mijn vissen? 
Mijn school van 18 Kegelvlekbar-
belen hoef ik niet uit te laten, ze 
gebruiken mijn bak ook als toilet. 
Ik zie daar niets van, moet alleen 
hun water wekelijks verversen. 
Dan zijn ze tevreden. Als ik op 
een dag zie dat ik er nog maar 17 
heb, dan zoek ik overal, tussen 
de planten en in holletjes; ook 
kijk ik natuurlijk of hij niet boven 
drijft, maar hij is weg. Voorgoed. 
Terwijl hij misschien doodziek 
was en zich niet meer goed kon 
verdedigen en werd opgegeten 
door andere vissen? Zielig, maar 
ben ik daardoor aangedaan? 
Eerlijk gezegd, nee. Ik heb er 
gewoon eentje minder. 
Maar dan heb ik twee maanvis-
sen. Beauty’s, volgens mij wisten 
ze donders goed dat ze mooi wa-
ren. Ze zijn overgebleven van 
een school van zeven. Maar nu is 
één van de twee niet lekker. Dui-
delijk te zien. Steeds naar bene-
den zakken, weer omhoog probe-
ren te komen en weer zakken. Hij 
heet Karel. En nu heb ik bijna 
hetzelfde gevoel als met mijn 
zieke honden en katten. Karel 
kan me niet vertellen wat hij 
voelt, alle andere vissen zwem-
men vrolijk (bijna egocentrisch) 
langs hem heen, maar mijn Ka-
reltje heeft het moeilijk en wil me 
misschien iets zeggen, maar zijn 
vissentaal is te beperkt. 

Ik zit voor de bak en zie dat alle-
maal aan. Heet dit doodstrijd? Of 
is het alleen maar een griepje? 
Ik kom tot de conclusie dat de 
grote vissen me meer doen dan 
de piepkleintjes die in een grote 
groep samen zwemmen. Niet 
aardig van me, maar laat ik maar 
eerlijk zijn.  

 
Twee dagen later. Mijn Karel eet 
weer en zwemt in de bak van 
links naar rechts, hij hangt niet 
meer op één plek. 
Tot mijn eigen verbazing ben ik 
een beetje ontroerd dat mijn Ka-
reltje het gered heeft. Misschien 
heeft hij toch “kou gevat” omdat 
hij te lang op een hoek van mijn 
plantenstraatje stond te lonken 
naar z’n vrouwtje.  
 
Ik geef hem een extra tabletje, 
geplakt aan de voorruit. Hij zit te 
smullen. Ik doe mijn hand in de 
bak en hij – zoals hij wel vaker 
deed – gaat op mijn hand zitten. 
Ik verbeeld me dat hij me wil be-
danken. Ik zeg tegen hem “erg 
graag gedaan, Karel”.              

Wil  
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Procambarus clarkiï  
de noord-amerikaanse zoetwaterkreeft, deel 2. 

 
 

Vier maanden geleden heb ik een artikel geschreven over de Amerikaanse 
zoetwaterkreeft en ik zou nog een vervolgverhaal maken; hier is het tweede 
deel. 
 
Vorige keer, in oktober, waren ze uitgegroeid tot zo’n 8 cm. Begin december 
waren ze volwassen en uitgegroeid. Vanaf dat moment vervellen ze ook niet 
zo vaak meer. Uiteindelijk zijn ze ruim 10 cm (lichaamslengte) geworden. 
Eén exemplaar had de pech dat hij bij het vervellen gegrepen werd door de 
anderen en binnen 2 uur was er niets (!) meer van het dier te vinden. Een 
ander exemplaar, het grootste mannetje, had na het vervellen een misvorm-
de schaar waar hij niets mee kon.  In het begin verstopte hij zich en voelde 
zich duidelijk onveilig door het 
ontbreken van één van zijn 
wapens.                
Later kwam hij weer meer 
tevoorschijn en ontdekte dat hij 
zich met zijn ene, heel grote 
schaar ook goed kon verdedi-
gen en hij was snel weer de 
baas in de bak. Opeens hoorde 
ik een hoop lawaai in de kamer 
waar de aquariumstelling staat 
en toen ik ging kijken bleek die 
man uit de bak gekropen te zijn.

                                                              ↑↑↑↑ Volwassen man  
Op zich zou dat geen probleem geweest zijn, maar de kreeftenbak is de 
hoogste van de 3 bakken in de stelling en het dier had dus een val van ruim 2 
meter gemaakt - op een harde vloer. Hij leefde nog wel en ik heb hem direct 
in de bak teruggestopt en de deksel verzwaard met gewichten. Opnieuw 
verstopte hij zich en hij voelde zich duidelijk niet lekker en at ook niet meer. 
Drie dagen later bleek hij het toch niet gered te hebben. De overgebleven 4 
maakten het goed en hadden nu ook wat meer ruimte. Het waren nog zeker 
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één mannetje en twee vrouwtjes; van de vierde weet ik het geslacht niet 
zeker, maar ik denk dat het een mannetje is.  
Rond 15 december zag ik dat één vrouwtje zich af ging zonderen en zij 
verstopte zich onder het binnenfilter, ook at ze niet veel meer. En op 21 
december zag ik plots dat ze een grote klont zwarte eitjes vast had met haar 
achterpoten/achterlijf! Omdat ze duidelijk last had van de andere 3 heb ik een 
ruit in de bak geplaatst, waardoor zij ongeveer een kwart van de bak voor 
haar alleen had.  Precies een week later, op 28/12, zag ik bij toeval dat het 
grote mannetje met het andere vrouwtje aan het paren was. Uiteraard pakte 
ik direct mijn fototoestel want dat is toch bijzonder genoeg om vast te leggen! 
Ook kon ik nu dus goed volgen hoe het verder zou gaan. 
 
                         De paring → 
 
Vier dagen later zag ik dat dit 
tweede vrouwtje erg moeilijk 
aan het doen was; ze 
kronkelde op haar rug en op 
haar zij en op een gegeven 
moment zag ik dat ze beetje 
bij beetje eieren aan het 
leggen was. 
 Dit was blijkbaar een 
uitputtende bezigheid, want 
ze stopte daar af en toe mee 
en bleef dan enkele minuten roerloos op haar zij liggen. Na ongeveer 2 uur 
waren alle eitjes eruit en begonnen de oorspronkelijk veel kleinere transpa-
rante eitjes op te zwellen en werden ze ondoorzichtig zwart. 
Om beide vrouwtjes rust te gunnen plaatste ik de andere 2 (mannetjes)-
kreeften in de bak er onder. Daar heb ik eerst de Ancistrussen en de Clown 
botia uitgehaald, want ik had een vermoeden dat dit ruzie zou opleveren. Ook 
haalde ik alle Zwaardplanten uit die bak en zette er een groot stuk hout in. De 
Chinese danio’s en Zebrabarbelen bleven er in, want ik had al de ervaring dat 
dit goed samenging. Als beplanting Bacopa, Cabomba, Ludwigia, Limnobium, 
Kroos en een Scindapsus(wortel).  
In de bak met de 2 ‘zwangere’ vrouwtjes plaatste ik ook 2 pvc-pijpjes van 15 
cm lang en met een doorsnee van 5 cm. De vrouwtjes pasten daar precies in 
en ze maakten daar dan ook direct gebruik van. Ze kwamen er  zelfs bijna 
niet meer uit, ze voelden zich dus veilig.  
 
Rond 8 januari zag ik bij het eerste vrouwtje dat de eieren wat roder waren 
geworden en als ik heel dichtbij keek zag ik de oogjes van de kleintjes al. De 
volgende dag kropen er al een paar rond maar die bleven wel aan het 
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vrouwtje vastzitten, maar op 11 januari liepen alle jongen al los, enkele 
bleven nog aan het vrouwtje hangen maar de meeste liepen al te scharrelen 
op de bodem, nog wel in de buurt van het vrouwtje die duidelijk haar jongen 
verdedigde tegen het andere vrouwtje. Toen ik zag dat het vrouwtje zich niet 
meer om de jongen bekommerde en  geen enkel jong meer bij zich droeg, 
heb ik haar bij de andere volwassen kreeften gezet en 14 dagen later had het 
tweede vrouwtje ook al haar jongen losgelaten en heb ik die ook weer bij haar 
volwassen soortgenoten gezet. 
De jongen eten direct alles wat de grote ook eten, mosselvlees, doperwten, 
mais, kipfilet, komkommer, runderhart en tabletten voor bodemvissen. Ze zien 

er uit als garnaaltjes en 
zijn bij het uit het ei ko-
men al ongeveer 6 mm 
groot. Ze zijn vrijwel niet 
te tellen maar ik schat 
dat ieder legsel uit zo’n 
150 jongen bestaat.  
 
 ← Moeder met jong 
 
Ze groeien heel hard en 
de grootste zijn nu (eind 
feb.) al 5 cm! Om er van 
af te komen heb ik een 

advertentie op Markplaats gezet en ben zo al tientallen kwijtgeraakt. Maar het 
zijn er nog steeds te veel… Leden kunnen ze uiteraard gratis afhalen maar ik 
denk dat er in onze vereniging geen mensen zijn die dit soort dieren kunnen 
of willen hebben. Ze worden net iets te groot en zijn net iets te lastig. Ze zijn 
vooral erg handig om een bak met grotere vissen zoals (Malawi) cichliden 
schoon te houden; ze ruimen alle rommel op, inclusief de algen, behalve 
helaas de blauwe algen.  
Alles wat ik eind maart nog over heb gaat terug naar de sloot, inclusief de 
ouders. Ze nemen mij te veel ruimte in, maar omdat de interesse in de 
kreeftachtigen nu wel weer terug is ben ik van plan om toch weer Caridina 
garnalen of Montezuma kreeftjes te nemen. Die kleintjes zijn veel beter te 
houden en het nageslacht is ook makkelijker kwijt te raken omdat ze een veel 
vriendelijker formaat hebben en in ieder bakje gehouden kunnen wor-
den.Mochten er leden zijn die deze dieren kweken en over hebben, dan houd 
ik mij tegen die tijd aanbevolen en hoor ik het graag!  
 
                                          Pieter van IJsendoorn 
 
______________________________________________________________ 
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Het Biotoopaquarium 
 

De snelle evolutie in de ontwikkeling van onze hobby, zorgde ervoor dat 
steeds meer liefhebbers geneigd zijn om zich uit de brede waaier van 
mogelijkheden toe te spitsen tot het houden van bepaalde soorten en het 
uitbouwen van een goed leefbaar milieu voor die soorten. De aquarium-
verenigingen dragen zeker hun steentje bij en moedigen hun leden aan 
tot het verwezenlijken van een biotoopaquarium, of noem ik het een spe-
ciaalaquarium? Ik kan dit slechts toejuichen! Toch wil ik hier het gezel-
schapsaquarium niet vergeten, daar dit in de aquaristiek een zeer nuttige 
betekenis heeft, namelijk het doorgroeien naar...  
 
Maar goed, het onderwerp van dit artikel mogen we niet uit het oog ver-
liezen. Biotoop, wat bedoelen we daar mee? We kunnen het omschrijven 
als een goed afgebakend woongebied, waarin een leefgemeenschap 
van planten en dieren, in dit geval de vissen, voorkomen. Hierbij is de 
milieustructuur van een bepaalde biotoop van zeer groot belang op de 
samenstelling van de levensgemeenschap. We weten dat, indien het 
voedselaanbod, ruimte, zuurstof, in één woord de levensvoorwaarden 
optimaal zijn, het aanbod van de soorten groot kan zijn. 
Het omgekeerde kan ook voorkomen en we spreken dan van een ver-
armd ecosysteem, zoals bijvoorbeeld een brakwaterbiotoop! 
 
Nader bekeken, WAAR beginnen 
we mee? We zetten eens alles 
op een rij. Eerst en vooral gaan 
we ons goed informeren. Dat kan 
enerzijds gebeuren via bestaan-
de lectuur en anderzijds door 
liefhebbers te raadplegen, waar-
bij lid zijn van een 
aquariumvereniging de 
aangewezen keuze blijkt! 

 
Victoriameer 

 
Wat behelst nu deze informatie? We doen onderzoek naar: 
Het klimaat en de temperatuur, de waterwaarden en -kwaliteit, het aan-
bod aan voedseldieren, het voorkomen in stromend of stilstaand water, 
het gedrag (vreedzaam – agressief), de leefgewoonten: schoolvorming, 
enkeling, de bodemstructuur en het plantenbestand. Samenvattend: 
houd rekening met de omstandigheden in de natuur. 
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Wat ook nogal vrij vlug verwaarloosd wordt, zijn de technische middelen, 
of anders gezegd: ben ik wel in staat om met de in mijn bezit zijnde 
hulpmiddelen het geheel te benaderen? 
Water: kan ik dit manipuleren om het leefmilieu min of meer te benade-
ren, of moet ik me houden aan de normen van het leidingwater? 
Filtering: kan ik beschikken over voldoende filtercapaciteit, daarbij den-
kend aan een sterk bevolkte bak? 
Verlichting: hoeveel uren kan/wil ik belichten? Kan ik een belichtingpa-
troon door middel van een schakelklok aanbrengen? Kan ik mijn lampen 
dimmen, zodat schichtigheid van de aquariumbewoners vermeden kan 
worden? 
Men moet zoiets serieus overwegen en de gevolgen ervan aan kunnen. 
Maar kom, laten we eventjes een kijkje gaan nemen in een paar bioto-
pen. Ze allemaal neerpennen is onbegonnen werk, daarom hou ik me 
aan een globale voorstelling ervan.  
 
Het Regenwoud Biotoop 
Hierbij mogen we niet alleen denken aan Zuid Amerika maar ook aan 
Afrika en Azië. Zeer vele vissoorten voelen zich daar thuis: labyrintvis-
sen, zalmpjes, barbelen, meervallen, tandkarpers en uiteraard cichliden. 
We moeten hier nochtans rekening houden met een paar niet te 
verwaarlozen natuurlijke omstandigheden. 
 
Laten we bijvoorbeeld van de veronderstelling uitgaan dat ons doel het 
bereiken is van een Beekaquarium. Dan moeten we trachten, als het wa-
re, een kopie te creëren van een langzaam stromende oerwoudbeek, 
met zachtzuur water. De temperatuurschommelingen bedragen minder 
dan 3 graden C, zowel overdag als ‘s nachts. Zorg ook voor gedempt 
licht; dat kan bereikt worden door dichte schaduwen te construeren. 
Veelal hebben deze beekjes een bodem van fijn zand, samen met helder 
water of “witwater”. Een pH van zo’n 6,3 gemeten bij 27 C is O.K. 
 
Anders ligt het als we het idee 
opvatten om een Regenwoud-
poel te imiteren. Zulke poelen zijn 
nogal ondiep en op de bodem 
vinden we modder en afgestor-
ven bladresten.  
We bevinden ons in het gebied 
van de “zwartwater” biotopen, pH 
4,3 gemiddeld. De watertempera-
tuur is constant 28 C, zowel aan 

het wateroppervlak als op de bo-
dem.  

 
Regenwoudpoel 
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Als decoratiemateriaal denken we in de eerste plaats voor beide speci-
aalaquaria aan kienhout en dit kunnen we vinden in veengronden waar 
deze al enkele honderden jaren zaten te wachten op veenafgraving. Ide-
aal materiaal dat na een grondige reinigingsbeurt en enige weken uitwa-
teren klaar is voor gebruik! 
Tevens kunnen we ook gebruik maken van kalkvrij gesteente (zeker 
geen maansteen gebruiken!) om wat holen en terrassen te maken. 
 
De Meerbiotopen 
Automatisch zullen jullie aan de twee grote Afrikaanse slenkmeren den-
ken namelijk: het Malawi- en het Tanganjikameer. 
Er is echter meer. De laatste tijd krijgen we voldoende importen uit het 
\/ictoriameer (Afrika), alsook het Nicaragua- en Managuameer (Midden 
Amerika) te zien! De keuze ligt dus volledig in uw handen. 
 

 
Malawimeer 

 
Sta me toe hier de twee meest bekende meren te bespreken, ze beho-
ren beide tot het Afrikaanse rifsysteem, waarvan blijkt dat er nergens op 
deze aarde iets vergelijkbaars bestaat. Deze riffen (= een soort trog) zijn 
ontstaan als gevolg van natuurlijke breuken in de aardkorst. 
Beide binnenzeeën behoren tot de grootste en het Tanganjikameer tot 
de dieptste ter wereld. 
 
Daar ze dus tot hetzelfde systeem behoren, blijken er overeenkomstige 
zones in te bestaan, die wij dan naar eigen interesse kunnen proberen 
na te bootsen: 
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De rotskusten: steenformaties, sterk met algen begroeid. 
Zandige kusten: zandige bodem met wat open plekken, voorzien van 
Vallisneriavelden. 
Overgangsgebieden tussen rotsen en zandkusten; alleenstaande rotsen 
op een zandige bodem met wat begroeiing van Vallisneria. 
De lagunes: ondiepe gebieden met een tamelijk vuile (afval) zandbodem. 
Langs de oever vindt men een dichte begroeiing van riet en in het water 
zelf verschillende Nymphaea soorten. 
 

 
Tanganjikameer 

 
Het Rivierbiotoop 
Rivierbiotopen kunnen sterk verschillen van karakter. Zandgebieden wis-
selen af met beplante zones en we vinden er ook gebieden waar o.a. af-
gestorven organisch materiaal in dikke lagen op de bodem ligt, zodat het 
water hierdoor aangezuurd wordt. Plaatsen die dichter bij de kust liggen 
worden regelmatig door de terugkerende vloed voorzien van 
zoutconcentratie’s.  
We kunnen hierbij ook vermelden dat er temperatuurschommelingen op-
treden en in extreme gevallen (dag/nacht) verschillen gemeten werden 
van 27 C. Ik wil hier uw aandacht vestigen dat dit GEEN typefout is! Het 
water zelf is niet zo doorzichtig daar de bodem veelal voorzien is van 
zand en afgezet sediment dat bijna voortdurend opdwarrelt door de wa-
terbeweging. Ik wil hier aantonen dat we in dit biotoop met vissen te ma-
ken hebben die een groot aanpassingsvermogen hebben. 
Het is ook aan te raden deze vissen een betrekkelijk groot territorium te 
laten uitbouwen. Dit moet voorzien zijn van enkele holen en nogal veel 
schaduwrijke plaatsen. Planten mogen gerust aangebracht worden, liefst 
soorten die goed gedijen in stromend water. Stroming (= waterbeweging) 
moet er zeker zijn en is niet te verwaarlozen, kijk maar eens naar Phen-
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acogrammus interruptus (Congozalm), die tegen de stroming in zwemt 
bij het toedienen van vers water. 
 
Het Brakwaterbiotoop 
Een zeer interessant biotoop, maar niet zo heel veel liefhebbers zijn ge-
neigd er een in te richten. Nochtans moet ik hier vermelden dat we hier 
echt te doen hebben met een typisch biotoopaquarium, ook wel eens 
Mangrove aquarium genoemd. 
 

 
Brakwater 

 

Waar bevindt zich nu brakwater? Overal waar rivieren in de zee uitmon-
den. Het is een karakteristiek gebied, dat afwisselend droog valt en dan 
terug weer onderloopt. Kenmerkend hierbij is het wisselend zoutgehalte. 
Onderwater is er geen leven van hogere planten mogelijk, de vegetatie 
bestaat hoofdzakelijk uit het Mangrovebos (Rhizophora). Deze wortel-
structuur boort zich in de zachte modderbodem en de bladgroei begint 
pas op 3 à 4 m hoogte. Deze bizarre worteling bezorgt aan vele vissen 
schuil- en leefruimtes. 
 
Tot zover mijn bijdrage. Wanneer er bij het lezen van deze tekst een idee 
bij jullie rijpt, dan ben ik geslaagd in mijn opzet en dat hoop ik van harte.  
Het welzijn van onze vissen komt hierbij steeds op de eerste plaats. 
 

Romain van Lysebettens, Aquarianen, Gent 
A.V. Aquatoni 

________________________________________ 
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Aqua Verniam heeft een eigen stand op deze beurs.        

Alle bezoekers zullen de standbemanning direct herkennen 
aan hun Aqua Verniam T-shirt, 

en u weet het inmiddels: 

het wordt de grootste beurs ooit in Nederland. 

Hopelijk zien we u daar allemaal! 

En aan onze bemanning, Mario de Jong, Mario Roelvink,   
Pieter van IJsendoorn en Aart van Altena: 

veel succes !!! 

 

 

 

 

Willem van Wezel, de landelijke nr. 1, heeft  

zijn bak weer eens veranderd…. 

Hij geeft een workshop op de Vivariumbeurs 

over “het inrichten van een aquarium”. 
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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 
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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. 

 


