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

 

www.aquaverniam.nl 

 

Aqua Verniam houdt elke 4de maandag van 
de maand een bijeenkomst, behalve in de 
maanden juli, augustus, december. 

 
Adres: 

“La Plaza”, W.Z.C. Groenelaan 

De Helpende Hand 9, Amstelveen 

(schuin t.o. ingang Z.H. Amstelland) 

 

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 
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Tarik Binnekade - secretaris 

Tel.: 06-10889858 
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Hans Bokje–Penningmeester/  

ledenadministratie                                                                               
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Martin Scheepstra - commissaris 

Tel.: 020-6416293 

E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

Aart van Altena – commissaris   

Tel.: 020-4961129  

E-mail: aartvanaltena@kpnmail.nl 

 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-562449 / 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: 

Piet Gaspers  
Martin Scheepstra 
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Locatie “La Plaza” in Woonzorgcentrum Groenelaan 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

MLK TAS is gespecialiseerd in beveiliging 
met honden en door stationering van 

beveiligingsbeambten. 
 

Neem contact met ons op via onze website: 
 

www.hondenbrigademlktas.nl 
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Maandag 27 mei a.s. vindt onze eerste verenigingsavond plaats op de 

nieuwe locatie aan de Helpende Hand 9 in Amstelveen en het lijkt 

meteen een klapper te worden!  

Een lezing over Killyfish met een duidelijk interactief element. De heer 

Toscani, die deze lezing verzorgt, schrijft hier verderop al het één en 

ander over en mijn belangstelling is alleen maar verder gewekt. 

Zoals gezegd wordt dit de eerste bijeenkomst in ons nieuwe 

onderkomen: “La Plaza”, in Woonzorgcentrum Groenelaan. De ingang is 

schuin tegenover de hoofdingang van het Amstelland Ziekenhuis (zie 

kaartje op vorige pagina). 

Wij kunnen daar gebruik maken van een prachtige ruimte, voorzien van 

alle faciliteiten. Bij het inventariseren en afstemmen van o.a. de 

horecamogelijkheden samen met Jos Molleman, was deze duidelijk 

onder de indruk. We zijn er allebei van overtuigd dat dit een aanzienlijke 

verbetering is ten opzichte van onze vorige locatie (en die was al niet 

mis). Maar op 27 mei zullen jullie dit allemaal zelf wel zien. 

Een voor ons bijzonder plezierige bijkomstigheid is, dat er binnen de 

instelling veel belangstelling is om in de hal een groot aquarium te 

hebben. Het onderhoud hiervan zou dan door Aqua Verniam verzorgd 

kunnen worden met als tegenprestatie het gratis ter beschikking stellen 

van de ruimte en faciliteiten. 

Ook het gegeven dat onze lezingen vrij toegankelijk zijn voor de gasten 

en bewoners van het zorgcentrum, wordt door de leiding als een 

toegevoegde waarde gezien. Aan ons de taak om dit verder uit te 

bouwen. (Misschien wat kleinere bakken op de afdelingen? Ik zeg maar 

iets……., zeker is, dat je de bewoners er een ontzettend plezier mee 

doet.) 

Als eerste wil men weten wat de kosten zijn om een bak in de hal te 

realiseren. We kunnen hierover op 27 mei verder praten om af te 

stemmen wie dit in kaart gaan brengen. 

 

 

Namens het bestuur, Martin Scheepstra 

Aqua Verniam is verhuisd! 
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Bron: A.V. de Minor, maart 2013 

 
 
De herkomst van dit bijzondere plantje ligt in Azië. Het wordt 2,5 tot 5 cm 
lang en 1 cm breed. Het heeft een frisgroene kleur maar een zeer grillige 
structuur. Het plantje golft, is gebogen, heeft uitsteeksels en heeft soms 
een of meerdere gaten.  
 
Op het eerste zicht lijkt het wel een stukje plastic en stelt het dus ook niet 
veel voor. Maar het Levermos heeft een bijzondere eigenschap. Door de 
grillige vorm hechten de afzonderlijke blaadjes zich gemakkelijk met 
elkaar en ontstaat er een zodevorming. 
 
Hierdoor krijg je dus mogelijkheden om creaties te maken die 
vergelijkbaar zijn met Javamos en Riccia. Je kan het op een stuk hout of 
steen plaatsen en je eigen creativiteit zijn weg laten gaan. Het enige wat 
je moet doen is: zorgen dat de plant in toom blijft. Want het is een plantje 
dat langzaam op de loop gaat. Er breekt een takje af of het schiet los en 
dwarrelt met de stroming mee je hele bak door. Spontaan gaat het zich 
vastzetten op een bepaalde plek. Uiteraard kan dit zo voortgaan tot het 
een soort onkruid wordt dat overal gaat tussen zitten. Vooral in een bos 
Crypto’s of fijn bladige planten kan het dan een last worden in plaats van 
een lust. 
 
Levermos stelt weinig eisen aan de omgeving. De belichting mag 
variëren van weinig tot veel, de temperatuur mag schommelen tussen 5 
en 28°C. De hardheid van het water deert deze plant niet, zacht of  zeer 
hard, het is allemaal goed. Stroming bevalt de plant, maar luwte is ook 
goed. Levermos is dus eenvoudig om te houden. De groeisnelheid is 
langzaam tot matig. Aan de kleur, die eigenlijk wel mooi fris donkergroen 
dient te zijn, kunnen we aflezen of de plant zich thuis voelt in ons 
aquarium. De bladeren moeten ongeschonden zijn. Je dient er alleen 
goed op toe te zien dat er geen vervuiling of bealging ontstaat. 
 
Ook op de bodem van je aquarium kun je een mooi kussen van mos 
vormen. Je moet het dan wel wat verzwaren met een beetje zand, een 
stukje steen of een paperclip. Het is zeker geen drijfplant, vastzetten kan 
op alle hoogtes in het aquarium, met een dun nylon visdraadje of met 
behulp van een haarnetje. De uitlopers vinden vanzelf hun weg naar 
buiten en krijgen zo een prima houvast met de onderliggende laag. 
 

Monosolenium tenerum (Levermos) 
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Stekken is ook 
eenvoudig, je 
neemt er een 
stukje af en legt 
het neer op een 
andere plaats. 
Ideaal ook voor 
een nanobakje 
waar je zo de 
hele bodem en 
ook de zijwanden 
kan bedekken. 
Even geduld 
maar, en je zult 
versteld staan 
van het resultaat!  
 
 
 
 

 
 

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 57/1
e
, 1076 LS  Amsterdam 

Telefoon: 020 – 614 14 17 
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Nee…., u leest de titel goed! 

De meeste fouten bij aquariumplanten worden namelijk gemaakt bij 
het planten ervan. Maar eerst iets anders. De overgrote meerderheid 
van planten die wij toepassen in het aquarium zijn feitelijk 
moerasplanten, die dus een deel van hun leven onder water, en een 

deel van hun leven boven water doorbrengen, en soms beide tegelijk. 
Het kunnen getijdenplanten zijn, die met een hoge en lage waterstand 
op het getij te maken hebben, of seizoen planten, met een natte en 
een droge tijd, of planten die permanent natte voeten hebben maar 
toch ook boven water groeien. Al deze planten hebben gemeen dat ze 

een wezenlijk verschillende onderwatervorm en bovenwatervorm 
hebben. Er zijn er die het permanent onder water goed doen, er zijn er 
die na verloop van tijd afsterven en er zijn er die na verloop van tijd 

een rustperiode willen hebben. 

Al is de laatste groep 
(Aponogeton, zie afbeelding 
hiernaast)  eigenlijk een beetje 
een uitzondering. Dit zijn 

eigenlijk echte onderwater-
planten, maar wanneer na 
verloop van tijd de oevers 
droogvallen, sterven de planten 
af, de knollen in de bodem 

gaan in rust, en bij de volgende 
hoogwater periode lopen ze 

weer uit. Dan heb je de “echte” waterplanten, die permanent 
ondergedoken leven (en boven water subiet dood gaan). En tenslotte 

heb je nog vensterbankplanten, die (uiteraard) in het aquarium niets te 
zoeken hebben, maar wel volop door de aquariumhandel voor die 
toepassing te koop worden aangeboden.  
Met grote regelmaat zie je bontgekleurde Dracaena’s, Calatea’s, 

Spatyphyllums en een hele serie aan gekleurd generfde plantjes 
aangeboden worden. Al deze planten horen in de vensterbank, en 
gaan na maximaal een paar weken ondergedoken te hebben moeten 
staan, onherroepelijk dood. Niet kopen dus 
Het verschil tussen de “echte” waterplanten en de moerasplanten is 

simpel te zien. Echte waterplanten hebben de opwaartse kracht van 

Planten planten 
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het water nodig om overeind te blijven. Eenmaal buiten het water 

zakken ze als een vormloze hoop in elkaar, terwijl moerasplanten 
stevig zijn “van zichzelf” en ook boven water overeind blijven. Omdat 
moerasplanten boven water sneller groeien, en omdat ze dan 
beter/makkelijker te kweken zijn, worden deze planten nagenoeg altijd 

boven water gekweekt. Wat je in de handel ziet staan is dan ook vaak 
een boven water gekweekte moerasplant (dus in zijn bovenwater 
vorm!) die onderwater getoond wordt. Realiseer je dus dat, wanneer je 
zo’n plant koopt, de plant de eerste paar weken (tot maanden) een 

omzetting naar de onderwater vorm zal doen, waarbij de “oude” 
bovenwater bladeren worden afgestoten en er nieuw onderwater blad 
gevormd wordt. Omdat de twee vormen vaak als dag en nacht van 
elkaar verschillen, is het zaak daarmee rekening te houden wat betreft 
plaatsing in het aquarium. Vervelend is ook dat nagenoeg altijd de 

onderwater vorm getoond wordt in boeken e.d. terwijl winkels de 
bovenwater vorm verkopen, zonder informatie of afbeelding van hoe 
de plant gaat worden. Huiswerk doen, dus! Vaak wordt ook gesteld 
dat voor een mooi plantenaquarium een voedingsbodem een vereiste 

is, maar mijn persoonlijke ervaring is anders. 
Allereerst gaan voedingsbodems doorgaans maar een paar maanden 
mee. Maar wanneer je ooit planten gaat verplaatsen woel je wel de 
rommel op die de voedingsbodem was, en dat geeft bende in het 

aquarium. Ik gebruik vloeibare plantenmest, in combinatie met 
laterietkorrels bij planten die daar behoefte aan hebben. Vaak wordt 
ook beweerd dat een bak te fel verlicht kan worden, maar voordat we 
de middagzon in de tropen evenaren met een paar TL buisjes moeten 
we nogal wat aan de hand halen. De meeste planten hebben veel licht 

nodig om ze goed (d.w.z. gedrongen) te laten groeien.  
 
Mensen die beweren dat de planten “groeien als een gek. Ik heb ze 
verleden week gesnoeid en nou staan ze alweer bovenaan”, snappen 

niet wat er aan de hand is, namelijk dat er veel te weinig licht op de 
bak staat, waardoor de planten zo snel mogelijk zo hoog mogelijk 
proberen te komen, wat zeer slungelige planten te zien geeft. Goede 
groei gaat langzaam en compact. Veel licht dus. Vervang oude 

buizentijdig, want het licht dat de planten nodig hebben (rood en 
blauw) verminderd met het verouderen van de buis. Tenzij je Philips 
buizen uit de 800 of 900 serie gebruikt. Gebruik reflectors op alle 
buizen, houdt een dag van 12 tot maximaal 14 uur belichting aan. 
Langer belichten om oude buizen te “compenseren” is zinloos en leidt 

alleen maar tot algengroei. 
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Plaats buizen bij in de kap, indien mogelijk. Standaard wordt elke 

lichtkap met te weinig buizen uitgevoerd, uit concurrentie 
overwegingen. Dus in een kap met 1 buis moeten er eigenlijk 2, in een 
kap met 2 buizen moeten er eigenlijk 3 of 4. Veel kappen zijn van 
binnen (net als van buiten) zwart. Zwart absorbeert elke lichtkleur en 

is dus de beroerdste kleur die je voor de binnenkant van een lichtkap 
kunt gebruiken. Ingeval van een kunststof kap: haal de buis of buizen 
eruit, plak de schroefdraad van de armatuurvattingen af met tape, 
schuur de (schoongemaakte!) binnenkant even licht op met waterproof 

schuurpapier korrel 180-220, ontvet met een keukendoekje en spiritus 
en spuit de hele binnenkant met een kunststof primer in (spuitbus), 
liefst in een lichte kleur. Laat drogen volgens de aanwijzingen en spuit 
er (weerspuitbus) witte hoogglanslak overheen. Doe dit soort dingen 
buiten of in een zeer goed geventileerde ruimte en gebruik daarbij de 

geëigende bescherming. Wit reflecteert alle kleuren licht en geeft ook 
geen verkleuring (zoals wanneer je de binnenkant oranje zou maken 
bijvoorbeeld). 
 

Wat betreft het gebruik van CO2 
(kooldioxide): ik gebruik het nauwelijks. 
Wie er geen gedoe mee wil kan een 
Carbo-plus unit gebruiken. Aansluiten op 

de schakelklok van de verlichting werkt 
perfect: licht aan, CO2 aan, licht uit, CO2 
uit. Wie met gascilinders wil werken: 
keuze genoeg. Van spuitbusjes voor 
kleine bakken tot compleet gecomputer-

iseerde systemen. 
 
En dan het eigenlijke planten zelf! Stengelplanten dienen per stuk (per 
stengel) apart geplant te worden, op enige afstand van elkaar, zodat 

elke stengel rechtop kan staan en ook de onderste bladeren zich 
kunnen ontwikkelen. Wanneer er een “bosje” stengelplanten gekocht 
is, voorzien van een verzwaring in de vorm van een stukje bladlood, 
knip dan met je aquariumschaar de stengels een stukje boven het 

lood door. Als dat nog niet het geval is, knip dan de stengels op 
verschillende lengten af, verwijder de onderste bladeren (op de 
onderste 5cm of zo van de stengel) en plant de stengels per stuk, met 
behulp van een pincet, en naar grootte (hoge achteraan, lagere meer 
naar voren) in. Potplanten dienen zonder pot en zonder steenwol te 

worden geplant. 



12 
 

Neem dus het geheel uit de pot, peuter zoveel mogelijk steenwol 

tussen de wortels uit, en spoel de plant even onder lauw water af om 
losse delen te verwijderen. Kort met de aquariumschaar de wortels in 
tot 3 à 4cm lengte. Wanneer de wortels door de pot zijn heengegroeid, 
knip deze dan met de aquariumschaar vlak langs de pot af. 

Waterplanten maken wortels op de plek waar ze staan. Na 
verplaatsten sterven de oude wortels af. Laat dus net voldoende 
wortels zitten om de plant stevig in de bodem te kunnen plaatsen, 
maar niet meer. 

Wanneer de wortels niet worden ingekort, zal de plant nieuwe wortels 
moeten maken in een massa wegrottende pulp van de oude 
afstervende wortels. Geen goed begin! Uitzonderingen zijn planten die 
een rhizoom maken, een verdikte, “knolachtige” wortel. Het verschil is 
je gelijk duidelijk wanneer je er een ziet. Cryptocorynen zijn een goed 

voorbeeld. Kort de gewone wortels in, maar laat het rhizoom intact. 
Wanneer je een potje hebt met allemaal kleine plantjes erin, of een 
groepje planten dat gescheiden kan worden, zul je al deze plantjes 
apart moeten planten. Met plantjes zoals Naaldgras (Eleocharis) kan 

dat een behoorlijke opgave zijn. 
 
Houdt rekening met een eventuele vormverandering in het geval van 
moerasplanten, zorg dat je planten koopt met een naam aanduiding 

en zoek de betreffende planten op in een boek om informatie over 
standplaats, lichtbehoefte en grootte te weten te komen. Uiteraard 
werkt andersom veel beter: kies planten uit in een boek, en ga gericht 
kopen. Heeft de winkel ze niet, probeer ze dan te bestellen, of  zoek 
online. 

 
Tot slot nog even over “zuurstofpompjes” (waarmee zonder 
uitzondering luchtpompjes bedoeld worden): wanneer je een mooie 
plantenbak wilt, dien je ervoor te zorgen dat een luchtpompje overdag 

UIT is geschakeld. De extra waterbeweging zal CO2 uit het water 
verdrijven, terwijl de planten dat overdag juist nodig hebben voor hun 
fotosynthese. 
‘s Nachts echter dient het pompje juist AAN geschakeld te worden 

omdat dan zowel de vissen als de planten zuurstof (O2) inademen en 
kooldioxide (CO2) uitademen. Dus is het ‘s nachts juist prima om CO2 
uit het water te verdrijven, er vindt immers geen fotosynthese plaats. 
Een apart schakelklokje dat precies tegengesteld is geschakeld aan 
dat van de verlichting zorgt dat dit perfect werkt. 
 

Gelezen door Piet Gaspers, bron onbekend 
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Soms kan de bodemgrond van uw aquarium de bron zijn van allerlei al-
genplagen zonder dat we het in de gaten hebben. Een aquariaan bleef 
maar last houden van een algensoort die veel weg had van blauwe alg, 
maar toch had het niet de specifieke geur en kleur van de bekende 
blauwalgen. Wat hij ook deed, het hielp niets, het bleef maar 
terugkomen.  
Water verversen, de bodem afhevelen met een zogenaamde trechter, 
waarbij je een waterwerveling creëert, anti-blauwalgpillen (die natuurlijk 
nooit de kwaal verhelpen, maar alleen tijdelijk een oplossing bieden), 
niets hielp afdoende.  
Deze algensoort vertoonde een groene, slijmachtige deken over de 
planten en de bodem, die gelukkig heel makkelijk was te verwijderen, 
maar niet definitief. Steeds weer kwam het terug en wel binnen enkele 
dagen na een of andere behandeling. Vooral tussen de fijn bladerige 
planten was het een ware ramp. 
 
Zoals we weten, vindt er via het oppervlak van de bladeren assimilatie 
(uitwisseling van voedingsstoffen) plaats, maar als er natuurlijk een laag 
alg op ligt, kan dit proces niet functioneren. Als een plant dus geen 
voedsel op kan nemen uit het water en daardoor tevens niet (voor de 
plant giftige) afvalstoffen kan afgeven aan het water, stagneert de groei. 
Door het natuurlijke afsterven van bladeren wordt zo’n plant dus steeds 

kaler en ieler. Op den duur 
verdwijnt hij dus gewoon. 
Het toevoegen van 
meststoffen voor de plant 
aan het water heeft in een 
dergelijk geval geen enkel 
nut. Alleen de algen gedijen 
er beter door, waardoor de 
kwaal alleen nog maar wordt 
verergerd. Aan de 
oppervlakte komt dan zelfs 
een schimmel-achtige laag 
te drijven met lange draden.  
Oppervlakte afzuigers (zie 
foto hiernaast) zijn geen 

Verontreiniging van de aquariumbodem 
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afdoend middel om dit verwijderd te krijgen. Afnemen met een sterk 
opneembaar materiaal, zoals bijvoorbeeld (chloorvrij) toiletpapier, biedt 
ook geen afdoende oplossing.  
Watermeting op vervuiling met een micro-Siemensmeter laat veelal geen 
verhoging zien van het totale zoutgehalte, waardoor een eerste 
veronderstelling van een vervuilde waterkwaliteit niet is te controleren.  
Toch moet er een soort vervuiling zijn die deze algenwoekering 
veroorzaakt.  
Een goed vol beplant aquarium is altijd lastig af te hevelen, vooral tussen 
de dichte voorgrondbeplanting, tussen groepen Cryptocoryne (zie 
afbeelding onder) en andere zogenaamde straatjes kun je soms moeilijk 

alle vuil verwijderen, toch groeide langzaam aan het idee dat een 
vervuiling in de bodem de oorzaak van deze ellende was.  
Hoe dan ook, er moest iets op worden gevonden om dit probleem te 
verhelpen. Natuurlijk kun je in zo’n geval de hele bak leeghalen, de oude 
bodem weggooien of volledig schoonspoelen, maar ja...., dat betekent 
direct dat je helemaal opnieuw moet beginnen. Het aanbrengen van een 
nieuwe voedingsbodem geeft toch altijd weer opstartproblemen, maar 
ook het vangen van alle vissen is soms verrekte lastig, denk maar eens 
aan slangenvisjes. En om je vissen gewoon in je bak te laten als je zo 
rigoureus te werk gaat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de gezondheid 
van je dieren, dus een beter en gemakkelijker alternatief vinden biedt 
vele voordelen.  
Het water afhevelen met behulp van een omgekeerde trechter is een 
goed middel om de bovenlaag van de bodem te reinigen. In zo’n trechter 
immers ontstaat een werveling, die het vuil omhoog laat dwarrelen. 
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Alleen kun je een trechter niet overal toepassen en bovendien gaat de 
werveling niet zo diep, dus met allerlei vormen van trechters verder 
experimenteren. Helaas kwam toch steeds weer het probleem naar 
voren dat in de verre hoekjes en tussen dichte beplanting geen afdoende 
resultaat was te bereiken. Ook kun je hiermee niet diep genoeg in de 
bodem komen.  
Na enig experimenteren kwam het idee naar boven voor de volgende 
toepassing. Een stevig pijpje van ongeveer 30 cm lengte werd aan de 
hevelslang bevestigd en aan het einde ervan werd een aanzuigkorfje van 
Eheim gelijmd. De doorsnee van het pijpje was 8 mm binnenmaat, dus 
het aanzuigkorfje was ook heel klein en smal. Dit korfje werd nu volledig 
in het zand gestoken om af te hevelen.  
Je houdt niet voor mogelijk wat voor vies water er dan in de emmer 
komt, dit gaat al je verbeelding te boven, pikzwart water en met een geur 
die je doet denken aan een open riolenstelsel. Doordat het korfje zeer 
klein is, kun je vrijwel overal goed bij en doordat het op een pijpje ge-
lijmd zit, kun je het vrij diep in de bodem steken en blijft het niet in de 
bodem hangen. Een ideale manier dus om de bodem van uw aquarium 
te reinigen. Plaatselijk kun je de bodem natuurlijk vrijwel altijd schoon 
houden, zeker bij snel groeiende planten is dit gemakkelijk.  
Als je bijvoorbeeld een groep 
Lobelia cardinalis(zie hiernaast) 

moet toppen, dan kun je in dit 
gebied alles uit de bodem halen, 
de bodem lekker omwoelen en 
getopte stekken opnieuw poten. 
De ondereinden zet je dan in een 
apart bakje om uit te laten lopen.  
Zeker in de zomer is dit ee  n 
simpel iets, je neemt een 
kunststof of volglazen klein 
aquarium, vult dit met zand, 
vermengd met een klein beetje voedingsbodem (bijvoorbeeld potgrond 
zonder koemest) en uiteraard gevuld met water. Dit dek je dan af met 
een doorschijnende plastic zak, waardoor er een soort broeikasje 
ontstaat. Dit geheel zet je gewoon buiten op een zonnige plaats in de 
tuin.  
De uitlopers kun je later weer gebruiken om je veldje nieuwe stekken 
mee aan te leggen en die zijn veelal mooier dan getopte planten, zij 
geven een groter blad. Hierdoor houd je dus je groep Lobelia mooier en 
voller en bovendien leer je hiermee tevens hoe je planten kunt 
vermeerderen.  

Bron: A.V. De Zilvertetra, Schoonhoven en Danio Rerio Delft 
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Heeft een quarantaineaquarium wel zin? 

 

 

Uit: Leerinieuws nov. 2012  

 

Als je het vraagt zegt iedereen natuurlijk ook volmondig: ja, maar wordt 

het in de praktijk ook toegepast? Ik weet toch hoe het gaat. Bij de 

meesten gaat het als volgt: men is van plan wat nieuwe visjes aan te 

schaffen en vol goede moed stapt men naar de handelaar. Daar wordt, 

na veel wikken en wegen, een keuze gemaakt en nadat de handelaar de 

visjes netjes in een plasticzakje heeft verpakt (met extra zuurstof) gaan 

we met onze nieuwe aanwinsten op huis aan. Is het zomer, dan gaan de 

visjes in een plastic draagtasje mee en in de winter wordt er nog eens 

een krantje omheen gedaan en klaar is Kees. Naar onze ideeën hebben 

we er alles aan gedaan om de visjes veilig en in een goed conditie thuis 

te krijgen. Thuis aangekomen wordt de zak met visjes in het aquarium 

geplonsd en na een korte temperatuur aanpassing worden de visjes 

losgelaten. 

We hebben precies gedaan wat ons door de handelaar is verteld (soms 

staat het ook op de vervoerszakjes) en dus moet het zo wel goed zijn. 

Watersamenstelling 

Dat de dieren niet alleen aan de temperatuur van ons aquariumwater 

moeten wennen, maar ook aan de watersamenstelling, daaraan gaan we 

meestal voorbij. Het gaat toch bijna altijd goed? Al dat gezeur over 

aanpassing aan het water. Ben je gek, dat is allemaal niet nodig! Een 

visje kan meer hebben dan je denkt. Ja, natuurlijk gaan er in de loop van 

de komende dagen wel eens wat visjes dood. En als er toch slachtoffers 

moeten vallen dan is dat toch altijd de schuld van de slechte voorlichting 

bij de handelaar. Hij heeft ons ‘slechte’ vis verkocht. Nogmaals, het gaat 

toch meestal goed? Ja, meestal wel, maar het gaat ook vaak mis. 

Binnen de kortste keren leggen de pas aangeschafte dieren het loodje, 

naar het ons schijnt door een onbekende oorzaak. En naar later blijkt, 

hebben we ook nog eens een visziekte in ons aquarium gebracht 

waaraan onze andere aquariumbewoners soms kunnen sterven. We 

moeten er altijd bij nadenken dat een aquariummilieu een zeer 

kwetsbare leefgemeenschap is die zomaar ten gronde kan gaan. 

Heeft een quarantaineaquarium wel zin? 

Heeft een quarantaineaquarium wel zin? 
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Geduld 

Maar de oorzaak is al duidelijk: we hebben geen geduld! We willen de 

aangeschafte dieren direct in het aquarium zien zwemmen en we vinden 

zelfs de aanpassing aan de watertemperatuur nog te lang duren. Gooi ze 

er maar in, we zullen wel zien hoe het afloopt. Al die goede adviezen zijn 

toch maar larie. “Een vis moet toch wat kunnen hebben!” Heeft u er 

echter wel eens bij nagedacht wat uw vissen al hebben moeten 

doorstaan voor ze bij 

u in het aquarium 

rondzwemmen? Ik zal 

proberen hiervan een 

kleine schets te 

geven. Vaak komen 

de dieren uit 

viskwekerijen in het 

Verre Oosten of waar 

ook vandaan (als het 

gaat om import uit de 

vanggebieden, 

wildvang dus, zijn de 

problemen nog omvangrijker).                                              Bij de handelaar 

In de viskwekerijen zwemmen de dieren in een watersamenstelling en 

temperatuur die daar normaal is. Ze worden ter plaatse overgezet in 

verzendingscontainers of plastic zakken, van zuurstof voorzien en dan is 

het ‘vort met de geit!’. Het zal wel goed gaan. Ze gaan met duizenden in 

een verpakking. Die is naar verhouding natuurlijk altijd te klein. Hoewel 

de reis wel snel verloopt (deze transporten gaan altijd per vliegtuig) is 

een reisje naar Europa of een ander deel van de wereld toch een hele 

onderneming.  

Tegenwoordig is de verzorging van de dieren aan boord van een 

vliegtuig wel beter geworden, maar het blijft een risico. Tijdens zo’n 

vliegreis sterven er vele dieren en dit komt niet ten goede aan de 

waterkwaliteit. De vissen komen gestrest, vaak beschadigd en in een 

niet al te beste conditie op de plaats van bestemming aan. Hebben ze 

dan ook nog de pech dat ze niet al te snel worden opgehaald door de 

importeur, dan gaat er nogmaals een groot aantal visjes de vissenhemel 

nader bekijken. De conditie van de overgebleven dieren loopt nog verder 
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terug en de vissen zijn nu overgevoelig voor allerlei visziekten. Daar 

weet de importeur/groothandelaar wel raad op. De potten en flesjes met 

medicijnen worden driftig opengetrokken en de dieren zwemmen nu rond 

in prachtig blauw, geel, groen of rood water. Ook nu gaat weer een 

percentage dood. De overblijvende dieren gaan na deze medicijnkuur 

weer over naar andere bakken (weer een andere watersamenstelling) en 

ze zijn nu zover dat ze kunnen worden doorverkocht.  

Alweer worden de dieren verpakt in plasticzakken om een reis te gaan 

maken naar de aquaria van de handelaren. En weer moeten de dieren er 

maar tegen kunnen om de hele reis te doorstaan en weer is de 

watersamenstelling anders (waarin ons land hebben we hetzelfde 

water?). Ook nu zijn er dieren die de reis niet overleven. En degenen die 

dit wel doen? Ook de handelaar heeft een 

onbeperkte medicijnvoorraad. Als de visjes dit 

allemaal hebben overleefd en wij onze keus 

hebben bepaald, komen ze bij ons in het 

aquarium terecht.  

En wat doen wij? Wij kopen voor het oog 

gezonde vissen en nemen ze mee naar huis, 

waar ze weer moeten wennen aan andere 

omstandigheden. En hebben wij dan het begrip 

en geduld om de dieren zo goed mogelijk over 

te wennen? Nee hoor, wij plonzen ze zo in de 

bak en (als we erg goed voor ze zijn) mogen ze 

nog even wennen aan de watertemperatuur. We 

bekommeren ons nergens meer om. Een wat 

andere watersamenstelling, andere bevolking, wat likkebaardende 

ziektekiemen en ander gespuis, ach! Vindt u het dan gek dat er 

slachtoffers vallen? Ik in ieder geval niet! Het valt mij nog mee dat er 

vissen overblijven.  

Ziet u nu waarom we nieuwe aankopen eerst eens wat moeten laten 

bijkomen van al dat gedoe. En ziet u nu in dat een quarantaineaquarium 

een noodzaak is? 

 

 

G. J. Laanen, Aqua Nieuws, 

A.V. Aqua-Terra-Noord, Rotterdam 
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Een man vraagt aan een andere man: “weet jij wat logica is?”. 
Zegt de andere man: “ja, het is moeilijk uit te leggen, maar ik ga het toch 
proberen”, en begint te vragen: 
“Heb jij een aquarium thuis?”. “Ja”, zegt hij.  
“Dan heb je dus vissen?”. “Ja”, zegt hij. 
“Als je vissen hebt, houd je dus van dieren?”. “Ja”, zegt hij. 
“Als je van dieren houd, houd je dus van mensen?”. Ja”, zegt hij. 
“Als je van mensen houdt, houd je dus ook van vrouwen?”. “Ja”, zegt hij. 
“Als je van vrouwen houdt dan ben je geen homo!”. 
“Aha”, zegt hij, “nu snap ik het…”. 
De volgende dag houdt hij een andere man aan en vraagt: “weet jij wat 
logica is?”. “Nee”, zegt de ander. 
Zegt hij: “het is moeilijk uit te leggen, maar ik ga het toch proberen. Heb 
je thuis een aquarium?”. “Nee”, zegt de ander. 
Zegt de man: “Haha.. dan ben je dus homo!!”. 

 
 

 

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.acsdelang e.nl 
     1181 AH  Amstelveen                                                                                         info@acsdelange.nl 

     tel: 020-6438486                                                                                      www.acs-verzekeringen.nl 

    fax:020-6436781                                                                 info@acserzekeringen.nl 

 

Mop van de maand: Logica! 

http://www.acs-verzekeringen.nl/
mailto:info@acserzekeringen.nl
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Een artikel uit het NRC weekend 16 en 17 februari 2013 

 

 

Baarzen worden asocialer en actiever in rivierwater dat is vervuild met 

het kalmeringsmiddel  oxazepam. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek. Het is 

het zoveelste bewijs dat restanten van medicijnen in rivierwater 

terechtkomen en daar, ook bij lage concentraties, allerlei organismen 

beïnvloeden Eerder was bij voorbeeld al aangetoond dat mannelijke 

zalm vervrouwelijkt bij lage concentraties oestrogeen, hoofdbestanddeel 

van de pil. Daardoor kunnen deze vissen zich niet meer voortplanten, en 

sterven populaties uit. In dit geval deden ecologen van de universiteit 

van Umea onderzoek in de rivier Fyris, die door de stad Uppsala 

stroomt. Ze vingen er baars (Percafluviatilis, zie onder))  en bepaalden 

de concentratie 

oxazepam in het 

spierweefsel van de 

vissen. Die bleek 

zes keer zo hoog 

als in het rivier-

water. Daaruit blijkt 

dat het middel , dat 

bij mensen ook 

wordt ingezet tegen 

angsten en span-

ningen, zich 

ophoopt in het vissenlijf. Om de gevolgen daarvan in kaart te brengen 

lieten de Zweedse onderzoekers in het laboratorium jonge, 'schone' 

baarsjes enige tijd zwemmen in water met verschillende concentraties 

oxazepam. Na zeven dagen bleken de baarzen die in een lage 

concentratie oxazepam zwommen evenveel van het middel in hun 

spierweefsel te hebben als de in het wild gevangen vissen. Vervolgens 

bekeken de onderzoekers of het gedrag van de baarzen veranderde. Ze 

maten de activiteit (het aantal zwemslagen gedurende 6oo seconden),de 

nieuwsgierigheid (neiging om een nieuw gebied te verkennen) en het 

sociaal gedrag (het gebruik van de ruimte in een groep baarzen). 

Medicijn in drinkwater verandert gedrag van vis 
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De baarzen die waren blootgesteld aan de lage concentratie 

oxazepamwaren actiever en asocialer, maar niet nieuwsgieriger. Dat 

was wel het geval bij de vissen die aan een hoge concentratie waren 

bloot gesteld. Ook de eetlust van de baarzen veranderde, zo bleek uit 

een volgende experiment. Vissen die aan een hoge of een lage 

concentratie oxazepamwaren blootgesteld begonnen eerder met eten 

dan schone vissen, en ze aten het aanwezige voer (20 watervlooien) 

sneller op. Dat strookt volgens de ecologen met de toegenomen 

nieuwsgierigheid. Vissen foerageren dan actiever, op zoek naar eten. Dit 

graasgedrag kan  weer gevolgen hebben voor de rest van het 

ecosysteem, schrijven de Zweden. Als de baarzen meer zoöplankton 

eten, blijft er minder van dit plankton over om algen te verwijderen, 

waardoor algenbloei gestimuleerd wordt. In Nederlands oppervlakte 

water zijn tot nu toe zo’n 200 medicijnen aangetoond, zo schrijven vier 

wetenschappers in een recent nummer van het Nederlands Tijdschrift 

voor Geneeskunde(23 januari 2013). Dat aantal , en hun concentratie, 

zal i n de toekomst naar verwachting toenemen omdat een vergrijzende 

bevolking meer pillen slikt. Medicijnen komen in het rioolwater terecht via 

urineontlasting, schrijven de vier, onder leiding van de Delftse drink-

watertechnoloog Jan Peter van der Hoek. Ook komt het voor dat mensen 

medicijnen door de wc spoelen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet 

specifiek ontworpen om medicijnen te verwijderen.  

Circa 65 procent wordt er uit gehaald. Ook in drinkwater worden 

geneesmiddelen aangetroffen, maar de concentraties zijn zo laag dat 

effecten op de volksgezondheid onwaarschijnlijk zijn zo concludeerde de 

wereld gezondheidsorganisatie in 2011. 

 

Auteur: Marcel  aan de  Brugh 

 

 

 

 

Noot van de redactie: Dat de concentraties een laag effect hebben op de 

volksgezondheid is een voorlopige conclusie maar wat de effecten op de 

middellange termijn zijn en in het bijzonder voor de aquaristiek is nog 

onbekend. Misschien toch kraanwater bij het verversen van een deel van 

het aquariumwater behandelen met bijv. Aquatan.  
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Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt waarom de embryo’s van 

zandtijgerhaaien elkaar opeten in de baarmoeder.  Kannibalisme in de 

baarmoeder van zandtijgerhaaien is mogelijk een evolutionaire strijd 

tussen de ongeboren nakomelingen van verschillende vaders. 

De oudste exemplaren verslinden waarschijnlijk de embryo’s die later 

zijn verwekt door andere mannetjes. Dat schrijven onderzoekers van de 

Universiteit van Stony Brook in de Amerikaanse staat New York in het 

wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters. 

Zwangerschap 

Bij hun onderzoek bestudeerden de wetenschappers de embryo’s in de 

baarmoeders van 15 zwangere zandtijgerhaaien die waren omgekomen 

in de netten van vissers in Zuid-Afrika. Tien van de dieren waren in de 

laatste fase van hun zwangerschap en hadden twee embryo’s in hun 

baarmoeder. Vijf haaien die pas net zwanger waren, droegen vijf tot 

zeven jongen in hun buik.  

Een DNA-test weest uit dat de embryo’s in de drukst bevolkte 

baarmoeders steeds van twee of meer vaders afkomstig waren. De 

ongeboren jongen in de buik van de tijgermoeders die al langer zwanger 

waren, bleken vaker afkomstig van slechts één vader. 

Mannetjes 

Het onderzoek suggereert dat vrouwelijke zandtijgerhaaien vaak worden 

bevrucht door meerdere mannetjes en dat hun embryo’s een strijd op 

leven en dood aangaan tijdens de zwangerschap. Met deze evolutionaire 

competitie wordt uiteindelijk bepaald wie de vader van de nakomelingen 

wordt. 

De embryo's die als laatst zijn verwekt dienen daarbij waarschijnlijk als 

voedsel voor de oudste en grootste embryo’s. 

"Bij sommige soorten gaat de strijd om het vaderschap blijkbaar door na 

het punt waarop het vrouwtje paart met het mannetje", verklaart 

hoofdonderzoeker Demian Chapman op Discovery News. "De vader die 

verliest, levert uiteindelijk alleen voedsel voor de embryo’s van een 

rivaliserend mannetje." 

 

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis, gelezen door Ernst Zittema 

Kannibalisme in baarmoeder zandtijgerhaai 
verklaard 
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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, Aalsmeer 

 

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/

