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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”, 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  Groote Wolthaar 
E-mail: webadmin@aquaverniam.nl 

 
  

 

Bestuur: 
 
Gerrit-Jan Groote Wolthaar  - voorzitter 
Tel.: 06-15216996 
E-mail: voorzitter@aquaverniam.nl 
 
Tarik Binnekade - secretaris 
Tel.: 06-10889858 
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: 
Piet Gaspers  
Martin Scheepstra 
Bertus Veenstra 
E-mail: redactie@aquaverniam.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 te 
Amsterdam: 40531241. 
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Alternatief levend voedsel voor onze vissen 
 
Om onze vissen van levend voedsel te voorzien hoeven we niet altijd 
naar 
sloot en plas te trekken. De gelukkige bezitters van een tuin(tje) vinden 
altijd wel "iets" dat voor de vissen zeer welkom zal zijn op hun dagelijks 
menu.Op rozen en vlierstruiken krioelt het zeer dikwijls van ongewenste 
gasten: bladluizen. Ze worden aanzien als schadelijke insecten, 
behorend tot deHomoptera, dit is een onderorde van de halfvleugeligen 
of Hemiptera. Bladluizen worden door praktisch alle vissen graag 
gegeten. Vooral oppervlaktevissen zoals bijlzalmen zijn er echt verzot 
op. Daar de bladluizen het plantensap opzuigen smaken ze er ook naar. 
Bladluizenafkomstig van een rozenstruik worden liever gegeten dan die 
van de vlierstruik omdat de laatsten zuurder schijnen te smaken. 
Natuurlijk voeren we de bladluizen niet als de struiken behandeld werden 
met insecticide.Wie een moestuin bezit zal tot zijn ergernis wel eens 
opgemerkt hebben dat zijn/haar kolen aangevreten worden door groene, 
haarloze rupsen. Dat zijn de nakomelingen van het koolwitje die zich 
tegoed doen aan onze groenten. Van deze vlinder bestaan er zelfs twee 
soorten: het grote koolwitje (Pieris brassicae)  en het kleine koolwitje 
(Pieris rapae).Voor grotere 
vissen zoals cichliden zijn deze 
rupsen een uitstekend voedsel. 
In principe zijn alle haarloze 
rupsen als voedsel geschikt. 
Meestal treffen we deze 
veelvraten in kolonies van 
enkele honderden aan en is 
het vangen helemaal geen 
omslachtig karwei. Iedereen 
kent wel de ijverige mieren. In 
tuin en bos treffen we de rode 
bosmier aan (Formica rufa), deze is veel groter dan de wegmier (Lasius 
niger) en de Faraomier. Hoewel mieren vangen een nogal omslachtig 
karwei is, zijn ze toch een lekkernijvoor de vissen. Maar bij het 
omwoelen van een nest, waarop algemeen alarm volgt, treffen we hun 
vuilwit gekleurde poppen aan. Met een pincet zijn deze poppen 
gemakkelijk en veilig tussen de rennende en sjouwende mieren weg te 
vangen. Wel oppassen want de mieren zullen rustverstoorders niet 
zomaar hun gang laten gaan! Als je "het" voelt is het te laat. 
Mierenpoppen zijn als voedsel geschikt voor alle vissen.Ook wantsen 
(Hetoroptera) zijn schadelijke insecten. Door het uitzuigen van de 
plantensappen brengen ze schade toe aan diverse gewassen. Zezijn 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fJ-nhy02zMw74M&tbnid=EGGwBEu_qiBA-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://best-butterfly.blogspot.com/2011_04_01_archive.html&ei=RnyKUrLRD4K30QXB_4DABA&bvm=bv.56643336,d.Yms&psig=AFQjCNF9p5txnrj1vADc-0C-2mi38kZwWw&ust=1384893851480121�
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familie van de wantsen die we tussen onze watervlooien aantreffen. De 
boomwants is voorzien van een groen kleedje, de weidewants is 
oranjerood gekleurd terwijl de vuurwants fel rood gekleurd is met op de 
rug een zwart vlekkenpatroon. Ze zijn erg gesteld op elkaars gezelschap, 
daarom zitten ze altijd in grote kolonies bijeen. Even schudden aan het 
takje waarop ze zitten en we kunnen ze in een glazen bokaal 
gemakkelijk vangen.De pissebed of keldermot hoort thuis bij de 
geleedpotigen (Arthrepoda). Praktisch alle leden van deze uitgebreide 
familie huizen in het water, zoals de waterpissebed. De 
vertegenwoordigers op het land zijn meestal te vinden op donkere 
vochtige plaatsen. Stenen, planken, stukken hout, enz... zijn een geliefde 
verblijfplaats voor de pissebed. Met honderden zitten ze gezellig samen 
te hokken. Bij het plots optillen van hun verblijfplaats blijven de meesten 
zelfs rustig zitten. Met een pincet zijn ze dan gemakkelijk te vangen. De 
grootsten laten we rustig zitten want met een lengte van ongeveer 16 
mm zijn ze meestal te groot voor onze vissen .Kleinere, vanaf 3 4 mm, 
zijn echter een lekkernij. 's Anderendaags kunnen we nog eens terug 
gaan naar onze vindplaats, de vluchters zijn dan teruggekeerd. In het 
aquarium zinken de pissebedden als ze er kans toekrijgen naar de 
bodem en ze blijven onder water nog geruime tijd in leven .Mooi om te 
zien is hoe de vissen aangetrokken worden door de wriemelende pootjes 
van de pissebedden, met de gekende gevolgen .Regenwormen behoren 
ook tot de geleedpotigen. In de natuur zijn ze onmisbaar daar ze de 
zuurstofhuishouding in de bodem verzorgen. Een regenworm bestaat uit 
segmenten waarop stijve borsteltjes staan, deze zijn met een 
vergrootglas zeer goed waar te nemen. Deze borstels gebruikt de 
regenworm samen met zijn spitse snuit om zich te kunnen voortbewegen 
in de grond. Het eigenaardige is dat er rode en bleke regenwormen 
worden aangetroffen. De rode variëteit verplaatst zich verticaal in de 
grond. Ze trekken bladdeeltjes in de grond om deze na een paar dagen 
op te eten. De bleke exemplaren kruipen kriskras door de aarde en 
worden zelden aan de oppervlakte waargenomen. Ze leven van de 
humus die in de grond aanwezig is. De grootste vijand van de 
regenworm is de mol, maar egels, kippen en vogels lusten ook wel eens 
een lekker regenwormpje. Om regenwormen te vangen moeten we 
weten dat ze zich ophouden op alle plaatsen waar het vochtig genoeg is. 
Niet zelden treffen we ze aan op dezelfde plaatsen als pissebedden. 
Onder een goede weide of gazon zitten honderden regenwormen. We 
kunnen ze vangen door een spade in de grond te steken. Door ritmisch 
op de steel te kloppen brengen we de grond aan het trillen wat door de 
regenwormen niet op prijs wordt gesteld. Waarschijnlijk vluchten de 
regenwormen dan de grond uit omdat ze denken dat hun aartsvijand, de 
mol, in aantocht is. De gevangen regenwormen bewaren een dag of wat 
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op een donker, koel en vochtig plekje. Licht (vooral U.V.stralen) en 
droogte doden de regenworm in zeer korte tijd. Gedurende die dag 
zullen de regenwormen hun darmkanaal ontlasten zodat ze proper 
genoeg zijn om als voeder te dienen .De wormen kunnen zo gevoerd 
worden aan grotere vissen, in stukjes gesneden is het een lekkernij voor 
de kleine visjes. Regenwormen gevangen in de buurt van mesthopen en 
dergelijke moeten we als verdacht voedsel beschouwen .Vliegen zijn ook 
een lekkernij voor de vissen. In huis treffen we de gewone huisvlieg 
(Musca domestica) aan. Een beschrijving van deze plaaggeest is niet 
nodig want zoals de mens over de wereld verspreid is, zo is de vlieg ook 
overal vertegenwoordigd. Hoewel de vliegen opruimers zijn in de natuur 
worden ze toch als schadelijke insecten beschouwd. De vlieg is 
overdrager van de meest afschuwelijke besmettelijke ziekten zoals lepra, 
tyfus en pest. Het opsommen van de familieleden van de huisvlieg is 
onbegonnen werk want er bestaan honderden soorten vliegen in diverse 
groottes en kleuren. Vliegen die we neer gemept hebben met een 
gevouwen krant of met een efficiënt tuig: de vliegenmepper, kunnen zo 
aan de vissen gevoerd worden. Zelfs de toch niet zo grote keizertetra 
kan een ganse vlieg wel aan. Voor kleinere vissoorten trekken we de 
dode vlieg haar vleugels uit. Geen vis die dit lekker hapje zal versmaden. 
Eet smakelijk. 
 
Voor u gelezen in: het verenigingsblad van:”Aquariumvereniging TICTO” 

 

Bron: aquariuminfo.nl, Minor Menen (Schrijver onbekend) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
 

 

 

http://www.acs-verzekeringen.nl/
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Sinds jaar en dag heb ik eendekroos op het wateroppervlak van mijn bak 
drijven .Er zijn aquarianen die dat vervelend vinden ,maar het heeft  ook 
zo zijn voordelen. Ze behoren tot het geslacht Lemna minor en is de  
meest beruchte soort.De blaadjes zijn platte drijvende schijfjes met een 
diameter 2 a 3 mm. Het plantje verlangt zeer veel licht en een goede 
waterkwaliteit.Aan de waarde als aquariumplant hebben vele zo hun 
twijfels,toch biedt het eendekroos een heel scala aan voordelen. Ten 
eerste is er de functionele waarde van dit plantje als 
nitraatverbruiker.Door de snelle groei bezitten de eendekroosachtingen 
een grote productie van biomassa. Door deze hoge 
vermeerderingsstatus consumeren ze ook in hoge mate mineralen en 
voedingsstoffen uit het aquariumwater zoals voornamelijk nitraten en 
fosfaten.Vele aquariumhouders hebben dit ontdekt en houden een portie 
eendekroos in hun bak Het betekent meteen een betrouwbare 
kwaliteitscontrole op de voedingwaarde van het water;  is het 
eendekroos groot en groen, dan is het voedingsaanbod  

voor de overige planten ook in orde,maar worden de blaadjes klein en 
geelachtig ,dan is het oppassen geblazen en tijd voor waterverversing  
Ook  kan  het van esthetische waarde zijn .Het is beslist niet onaardig 
een 

stukje eendekroos in de bak te hebben voor het cre''eren van 
schaduwzones. Het beste kan dit gebeuren met een dun drijvend 
vissnoer. Er zijn vele vissoorten die wel een stukje eendekroos lusten en 
een stukje van  de oppervlakte  afpakken. Als nadeel kun je aanvoeren 
dat het geen onderhoudsvrije plant is ,maar met enkele netbewegingen 
kun je rustig het teveel wegnemen tijden elke waterverversing. Wel moet 
ik je waarschuwen voor het inbrengen van eendekroos uit de natuur 
,want er is gevaar voor binnensmokkelen van ongewenste gasten. Wil je 
het proberen vraag dan liever een portie bij een medeaquariaan die er 
teveel van heeft. 

Bert Helsloot   
 

 
 

EENDEKROOS. 
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Mop van de maand 
Gisteren liep ik langs het gemeentehuis in Assen waar de Nederlandse 
driekleur vrolijk wapperde. 
Er stond een Amerikaanse toerist in alle ernst naar die vlag te staren. Hij 
vroeg me wat nu de betekenis is van de kleuren rood, wit en blauw. 
Ik zei tegen hem: “Dat heeft alles te maken met de belastingen in 
Nederland.”“Als we de belastingaangifte in de bus krijgen, worden wij 
rood van woede.” 
“Als we het te betalen bedrag lezen, trekken we wit weg.” 
” Om vervolgens ons blauw te betalen !”De Amerikaan knikte begripvol 
en antwoordde: 
“Bij ons is dat precies hetzelfde, alleen zien wij er nog sterretjes bij.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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Middenbeplanting 

 
Hoewel sommige van deze planten 
toch wel hoger worden dan de 
“middenplant”, worden deze toch vaak 
gebruikt voor de landelijke keuringen. 
Kwestie van regelmatig 
snoeien…..Ludwigia repens 
(Waterlepeltje): Een mooie 
stengelplant met olijfgroene ronde 
bladeren. De bladeren zijn aan de 
onderkant prachtig bruin gekleurd. 
Kan ongeveer 50 cm hoog worden. Bij 
een zwakke belichting zal de plant 
bleek blijven en zal de rode kleur 
verdwijnen.  

Lichtbehoefte 50W / 100L, pH 5.5 - 
7.5, KH 2 - 15, temperatuur 20 - 
30° C. Ook geschikt als 
achtergrondbeplanting. 
Rotala macrandra:  
Stengelplant die ongeveer 50 cm 
hoog kan worden. Heeft een 
prachtig rode kleur bij voldoende 
belichting. Ook voor deze plant 
geldt: bij een zwakke belichting zal 
de plant bleek worden. Houdt van 
sterke 
belichting, 
bodembem

esting en regelmatige ijzertoediening.  
Lichtbehoefte 75W / 100L, pH 6.0-7.0, 
KH 2-15, temperatuur 25-30 C°. 
Hygrophila  corymbosa:          
Een mooie frisgroene plant die snel 
groeit en houdt  van regelmatige 
ijzerbemesting. Contrasteert mooi met 
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fijnbladige rode planten.  
Lichtbehoefte 50 W / 100L, pH 
6.5 - 7.5, KH 2 - 15, 
temperatuur 22 - 28 C°. Ook 
geschikt als 
achtergrondbeplanting.  
Hygrophila difformis 
(Vaantjesplant):  Mooie plant 
met fijn gevormde bladeren met 
een frisgroene kleur. Vraagt een 
voedselrijke bodem, 
regelmatige ijzertoediening, CO² 
bemesting. 
Lichtbehoefte 75W / 100L, pH 
6.5 - 7.5, KH 2- 15, temperatuur 
23 - 28 C°. 
Hydrocotyle leucocephala 

(Braziliaanse waternavel):  
Stengelplant met 
ronde gekartelde 
bladeren. Groeit snel 
en kan in de bodem 
worden geplant maar 
ook als drijfplant 
worden toegepast. 
Heeft veel licht nodig.  
Lichtbehoefte 75W / 
100L, pH 6.0 - 7.5, KH 
2 - 15, temperatuur 20 
- 28 C. Ook geschikt 
als 
achtergrondbeplanting.  
 
                                                                     (auteur onbekend) 
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Mijn ervaringen en het nut van Appelslakken. 

 
 
De Appelslak is een wereldwijde tropische zoetwaterslak. De 
wetenschappelijke naam is 
Ampullaridae. Deze slak komt voor in 
vele verschillende vormen en maten en 
een aantal zijn wel te verkrijgen in 
Nederland. Net als kreeftjes en 
garnalen zijn ze erg in opkomst. Dit 
komt ook vooral door hun nuttige 
werking in het aquarium. Over de 
voordelen van de Appelslak zal ik 
dadelijk ingaan. De meest 
voorkomende soort in Nederland, is de 
gewone Appelslak, deze is peervormig en heeft een afmeting van 
ongeveer een centimeter of acht. De oorspronkelijke kleur is in geel en 
bruin. Maar door intensief kweken worden ze ook aangeboden in vele 
andere kleuren zoals blauw, wit, ivoor en groen. Dus eigenlijk voor ieder 
wat wils. Het is een betrekkelijk gemakkelijk te houden soort en kweekt 
redelijk eenvoudig. Het vreemde van deze slak is wel dat het dier 
gescheiden geslachten heeft. Er zijn zowel mannetjes als vrouwtjes. Dit 
is bijna de enige slakkensoort waar dit bij is, de meeste slakkensoorten 
zijn hermafrodiet, zowel man als vrouw. Het verschil van het geslacht is 
erg moeilijk te zien. Het best is om verschillende slakken bij elkaar te 
zetten en af te wachten. Mochten ze interesse in elkaar hebben, dan 
verstrengeld hun lichaam zich samen en gaat het vrouwtje het water uit 

om haar eieren te leggen. Deze 
Appelslak is al aanwezig vanaf de 
eerste aquarium verslagen dus begin 
18 eeuw. Toen ging men veel op reis 
met schepen en namen de 
bemanningen dit soort dieren mee om 
er later erg veel geld voor te krijgen. 
Zo ging dat vroeger, de rijken en de 
notabelen vonden deze slakken heel 
apart en hiervoor werd al gauw een 
maandsalaris neergelegd. 

Het kweken: 
Het is belangrijk om een heel goed stel bij elkaar te zetten om tot een 
goede voortplanting te komen. Het beste is eigenlijk om verschillende 
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exemplaren bij elkaar te zetten en af te wachten. Het jaargetijden en het 
voedsel aanbod is erg belangrijk. Ook de temperatuur en de violette 
stralen van de zon hebben invloed op de voortplanting. Na een bepaalde 
periode gaan het mannetje en vrouwtje zich verstrengelen. Het mannetje 
doet zijn peniscomplex in de mantelholte van het vrouwtje. Dit alles duurt 

enkele uren tot een hele 
dag. Als het eindelijk 
zover is gaat het 
vrouwtje het water uit en 
gaat ze boven in de kap 
van het aquarium 
haareieren afzetten. 
Deze eieren zijn meestal 
fel oranje en worden in 
strengen gelegd, als een 
druiventros. De kleur 

van de eieren hangt uiteraard van de soort af. De eieren blijven 14 tot 30 
dagen hangen, tot ze rijp zijn. Dan vallen ze naar beneden en na enkele 
dagen kruipen de jongen de wijde wereld van het aquarium in. Ze zien er 
eigenlijk meteen uit als hun ouders en groeien vrij snel. 
 
Het voedsel: 
 die de dieren bezitten. Verder vind ik het belangrijk om hier eens een 
stukje over te schrijven. De beste temperatuur is deze slak overigens te 
houden tussen de 18 graden tot 28 graden. Hierdoor kun je deze slak 
zomers gemakkelijk buiten houden in de vijver of de vissenbak. Het 
beste overigens is om 1 slak op 10 liter water te houden. 
Geschreven door Leo van der Meer. 
 
 
Voor u gelezen in het blad van Anthonie van Leeuwenhoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gcoTo4MhkUSBDM&tbnid=wqOjr1Wj55nSNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://appelslakken.com/&ei=m8mIUrq5AoqX1AW5toGgCw&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNGJKBHv1bv8rpfZIQAZFs7yWLdq8g&ust=1384782595646378�
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Hoe vaak moet ik de pomp(filter) 
schoonmaken? 

 
Die vraag wordt me met grote regelmaat gesteld en het is een hele goeie 
vraag, maar net zo lastig te beantwoorden als: "Hoe lang is een 
touwtje?" Het hangt uiteraard van heel veel dingen af, om er maar eens 
wat te noemen: 

- Hoe groot is het aquarium 

- Hoe groot (qua filtervolume) is de filter 

- Waarmee is de filter gevuld 

- Wat voor pomp zit er aan/op het filter 

- Hoeveel en wat voor soorten vissen bevolken het aquarium 

- Hoeveel en wat wordt er gevoerd 

- Hoe vaak en hoeveel wordt er water ververst 

- Wordt bij de waterverversingen ook de bodem 
schoongemaakt/omgewoeld 

- Hoeveel en wat voor soort planten zitten er in het aquarium 

En zo zijn er nog wel wat te noemen. Het punt is dat een aquarium een 
"ecosysteem" is, wat niet wil zeggen dat alles in balans is, maar dat alles 
van invloed op elkaar is. Doe je iets aan het één, dan is dat ook van 
invloed op andere dingen. Ecologie betekend "leer" (logos) van de 
"huishouding" (oikos) van de natuur en in dit geval hebben we het over 
de "huishouding" van jouw aquarium.Belangrijkste ding om te onthouden 
over filters is dit: ze maken wel het water schoon, maar niet het 
aquarium. Huh? Ja. Een filter is een verzamelplaats, een soort 
prullenbak. Rommel wordt uit het water gehaald en opgeslagen in de 
filtermedia, maar is nog steeds aanwezig in de totale waterhuishouding 
van het ecosysteem. Het is aan ons om de prullenbak regelmatig te 
legen.Je zult al wel bekend zijn met de drie soorten filtering: chemisch, 
mechanisch en biologisch.Chemisch is feitelijk: over actieve kool filteren 
en dat is doorgaans alleen maar zinvol om medicijnresten te verwijderen 
en/of kleurstoffen uit het water te halen. Koolvullingen niet langer dan 
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een week of 4 in het filter laten, want na die tijd gaat het de stoffen die 
het over langere tijd heeft opgenomen, over kortere tijd weer 
afstaan!Mechanisch is: het verwijderen van vuildeeltjes m.b.v. watten, 
sponzen en dergelijke. Biologisch is: het voorzien in huisvesting van 
bepaalde bacteriën die de afbraak en 
omzetting van bepaalde stoffen verzorgen. 
Daar zijn speciale media voor (geëxpandeerd 
glas, keramische pijpjes, bioballen e.d.) maar 
doorgaans huizen deze bacteriën ook in de 
mechanische filtermedia en op de wanden 
van het filter (net als op het aquariumglas en 
de bovenste 5mm van het 
aquariumgrind).Doorgaans is een filter 
voorzien voor mechanisch en biologisch 
filteren. Als een filter net is schoongemaakt 
(alle sponzen en watten zijn uitgespoeld) is de mechanische reiniging 
perfect, maar de biologische reiniging veel minder, omdat veel van de 
bacteriën ook werden weggespoeld. Maar in een gezond aquarium zijn 

die binnen 48 uur wel weer terug op sterkte. Tegen 
het eind van een gebruiksperiode is de biologische 
reiniging optimaal (want de media zitten vol met 
bacteriën) maar de mechanische reiniging loopt 
terug, omdat de filters "dichtslaan", d.w.z. dat ze 
verstopt raken met vuil.Omdat er zoveel 
verschillende factoren van invloed zijn op het tempo 
van de vervuiling van een filter, is het beste advies 

wat ik je kan geven: verschoon het filter voordat het dichtslaat. Dat lijkt 
een advies van niks, maar je moet het nu eenmaal zelf bepalen. Kijk na 
3 weken eens hoe de vulling eraan toe is, maak schoon en kijk na 4 
weken weer, enzovoorts. Op die manier krijg je inzicht in hoe snel JOUW 
filter in combinatie met JOUW bak vervuilt en dus verschoont moet 
worden.Zo heb ik een 400 liter bak met 3 externe Eheims erop (2213's) 
en 1 daarvan MOET elke 4e week, eentje kan elke 8-10 weken en eentje 
kan elke 6 maanden of zo. Ze staan allemaal op dezelfde bak (dus 
dezelfde bio-belasting) maar hebben allemaal verschillende vullingen.Ik 
maak overigens (al jaaaaren) altijd mijn filtervullingen onder de kraan 
schoon met koel/lauw stromend water. Het water niet warmer dan zo'n 
30 graden laten worden, anders dood je de bacteriën. Nooit problemen 
door gehad. Al dat gepraat over "schoonspoelen in oud aquariumwater" 
is volgens mij onzin, want de bacteriën waar wij het over hebben leven 
op een oppervlak en niet vrij zwevend in het water. Dus je kunt een filter 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1120&bih=579&tbm=isch&tbnid=t0JEOC-jEGjNsM:&imgrefurl=http://nl.aliexpress.com/store/group/aquarium/622804_251387187.html&docid=zgxKG7XyWdNpNM&imgurl=http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/942078735/Fish-tank-cotton-aquarium-filter-sensen-hw-602-hw-603-external-filter-bucket-filter-cotton.jpg&w=800&h=800&ei=YHSKUr24MKfV4gSmroCoBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:77,s:0,i:322&iact=rc&page=5&tbnh=191&tbnw=177&start=71&ndsp=16&tx=98&ty=107.33334350585937�
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hRY8BqZxdr9o3M&tbnid=6gasbzqMUi8vyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ho-michielsen.nl/koi-vijver-c-106.html&ei=I3WKUu3tIKmq0QWl7oGYCg&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNHN5zDd8dD1RBq4dSHyTFamwhyu8Q&ust=1384891873320366�
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niet "enten" met aquariumwater (wel met filtervuil). En hoe moet je nou 
iets schoonmaken in een emmer water die na 1x een spons erin 
uitknijpen ZO vuil is dat je er niet meer doorheen kunt kijken? Maar 
uiteraard; wie wil, die mag.Veel van dat soort beweringen komen uit de 
V.S. en zijn gebaseerd op het feit dat ze daar de afgelopen 50 jaar hun 

drinkwaterleidingnet zo hebben laten 
verslechteren dat de 
drinkwaterbedrijven allerlei chemicaliën 
(chloor en chloraminen) aan het water 
moeten toevoegen om het er aan de 
klantzijde nog enigszins verantwoord 
drinkbaar uit te krijgen. En DAT 
kraanwater is bedoeld om bacteriën 
dood te maken!Wel belangrijk: laat als 
het even kan je waterverversing NIET 
samenvallen met je filterverschoning, 

maar hou er een paar dagen tussen. Dan voorkom je grote 
schommelingen. Ander punt; "men" vraagt doorgaans naar het 
schoonmaken van de pomp en ik praat steeds over het schoonmaken 
van de filter. Dat zijn twee verschillende dingen, maar ze moeten wel alle 
twee schoongemaakt worden!De filter(s) vangen het vuil uit het water en 
huisvesten de bacteriën. De pomp is het ding dat het water door de 
filter(s) trekt. Dat gebeurt doordat in een gesloten behuizing een 
magneet met een "impeller" eraan (een ingesloten propeller) het water 
rondpompt. Die impeller(bladen) en die magneet worden na verloop van 
tijd ook vuil (slijmerig) en dienen dus ook regelmatig schoongemaakt te 
worden. Ik combineer dat doorgaans met het schoonmaken van de 
filtervulling. Zorg voor een oude tandenborstel en een paar maten 
flosborsteltjes die de drogist verkoopt voor mensen met een beugel, dan 
kan je overal in, onder, achter en tussen.Samengevat: wanneer je elke 
week tenminste 20% water ververst (en daarbij een deel van de bodem 
schoonmaakt met een vuilklok) zal je (vermoedelijk) elke 4-6 weken je 
filter(s) EN pomp moeten schoonmaken, maar dat kan je heel eenvoudig 
zelf exact bepalen. Denk daarbij niet dat je het kunt "aflezen" aan de 
doorstroomsnelheid, bijvoorbeeld aan hoeveel water er terugloopt in je 
bak. Bij externe filters kunnen vervuilde slangen, bochten, kranen en 
buizen voor de nodige narigheid zorgen (en die moeten dus ook 
regelmatig worden "geflost") maar bij interne filters zoals die van Juwel 
heeft de pomp een "bypass-mogelijkheid" om bij dichtgeslagen 
filtermedia water rechtstreeks uit de bak te halen en er weer in terug te 
pompen, zodat de pomp niet doorbrand. Dat het sommige mensen toch 
lukt spreekt wel voor ze wat betreft hun schoonmaakinterval.Laat je ook 
niet te gek maken door "zoveel liter per uur" vermeldingen op filters, want 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=577nZKRyswsWoM&tbnid=LBovMRudmAaBsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p10516_Filtermaterial-Aquarium-Au-enfilter-HW-403B-Bio-Kugeln-Bio-Balls-Dm--28mm.html&ei=XXWKUsjgM6KM0AWFsIC4AQ&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNHZDoIaWfFZyEBnfmeE7p7qVEp6_A&ust=1384892116305033�
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dat wordt gemeten bij GEEN filtervulling en 0 (nul) opvoerhoogte. In de 
praktijk haal je die hoeveelheden dus nooit en bij een vervuild filter al 
helemaal niet. Maar gelukkig werken biologische filters het best wanneer 
ze langzaam (maar wel constant) doorstroomd worden. De bacterietjes 
moeten wel de tijd hebben om hun voedsel uit het water op te nemen en 
dat gaat niet bij hoge snelheid. Net zoiets als instappen bij een trein die 
langs raast. 

Het is een heel verhaal geworden, maar ik hoop dat het e.e.a. duidelijk 
maakt. Een goed begrip is het halve werk ;-) 

Auteur: J. Altink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MLK TAS is gespecialiseerd in beveiliging met honden en door stationering 
van beveiligingsbeambten. 
 
Neem contact met ons op via onze website: 
 

www.hondenbrigademlktas.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hobbykwekers.nl/component/weblinks/weblink/113-auteurs/58
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Vissen voor het aquarium 

 
Als we de soorten van aquariumvissen, die liefhebbers in het algemeen 
in het aquarium houden, eens nader bekijken, en dat kan natuurlijk het 
beste als men de opgaven van de deelnemers aan de jaarlijkse 
huiskeuring neemt, geeft dit een redelijke doorsnede van de te houden 
vissen door de diverse liefhebbers, in dit geval liefhebbers van een 
gezelschapsaquarium, zoals genoemd als categorie A-1 van de 
keurwijzer van de N.B.A.T. 
Het valt hierbij op dat we regelmatig dezelfde soorten tegenkomen. Het 
lijkt wel of de doorsnee liefhebber maar een keuze kan maken uit enkele 
soorten. 
Bovenaan het lijstje staan de Kardinaaltetra’s (Cheirodon axelrodi), die 
we in bijna ieder aquarium tegen komen. Nu is er natuurlijk niets mis met 
deze vissen, integendeel, ze zijn uiterst mooi en redelijk gemakkelijk te 
houden, terwijl ze in iedere aquariumzaak te koop zijn voor, ik zou haast 
zeggen, een 
habbekrats. 
Want wat is nu 
een euro voor 
een vis met dit 
uiterlijk. Deze  
Kardinaaltetra’s 
bevolken de 
middelste 
waterlagen, 
deze soort wordt 
dan aangevuld 
met 
voornamelijk op 
de bodem een 
groep Corydoras en aan de oppervlakte een groep Bijlzalmen, 
Carnegiella strigata. 
We hebben nu een ideale esthetische combinatie, zowel in vorm als 
kleur. We kunnen deze combinatie een ijzeren visbestand noemen. Een 
aantal jaren geleden bestond er ook al een ijzeren visbestand en wel de  
3-K’s genoemd, Kardinaaltetra, Kegeltje en Kongozalm, ik kan het mij 
nog wel herinneren dat bondskeurmeester Cor Stam dit zo uitdrukte. 
Gelukkig zien we dat er ook nog andere soorten, zij het niet
in algemene zin, bij de bovengenoemde in de aquaria te vinden zijn, 
zoals bv. Kegeltjes, wat Barbus-soorten en zo nu en dan enige 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=k7euiXmxC6tOJM&tbnid=Bjr9hkqtBW61fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.home.nl/boldersoft/aquarium.htm&ei=H3iKUvWYNIaw0AXX9YCgDw&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNEnrFBgsb_mCnD4lLjf83EqchMhHg&ust=1384892758753165�


20 
 

Nannostomus beckfordi, een verdwaalde Labyrinthvis, een (dwerg)-
Cichlide, of enkele Eilevendbarenden. 

 Hoewel er een 
bijzonder mooi 
gezelschapsaqu
arium op te 
zetten is met 
deze soorten is 
het toch wel 
jammer dat we 
ons zo beperken, 
terwijl het 
aanbod in de 
aquariumzaak 
toch zeker groter 
is dan de 

bovengenoemde soorten, misschien niet zo spectaculair qua kleur als 
een Kardinaaltetra maar minstens zo mooi en toch zeker interessant om 
te houden en te verzorgen. 
Probeer het maar eens met de hierna volgende soorten maar om het 
verhaal niet te lang te laten worden beperken we ons tot een aantal 
soorten uit Zuid-Amerika. 
In de familie Hyphessobrycon zijn een aantal soorten die het houden 
dubbel en dwars waard zijn, niet alleen qua kleur maar vooral vanwege 
hun gedrag, maar dan wel in een grote groep en hier bedoel ik dan wel 
een groep van minimaal 16 maar beter nog meer exemplaren per soort. 
Hyphessobrycon heterorhabdus, de Belgische vlagzalm. Een visje met 
drie kleurbanden met de kleuren rood, geel, zwart, de kleuren van de 
Belgische vlag. Het visje heeft een iets hogere vorm dan een Neon tetra, 
is gemakkelijk te houden en is erg levenslustig en laat zich goed zien in 
het aquarium. Zo’n 20 tot 30 jaar geleden kwamen we dit visje 
regelmatig bij de liefhebber tegen, nu is het een zeldzaamheid als we ze 
in de vissenwinkel tegenkomen, mijns inziens niet terecht want de 
Belgische vlagzalm is zeker niet minder mooi als een Neon tetra e.d. 
Nog zo’n oude bekende is de Rode rio, Hyphessobrycon flammeus. Een 
visje wat vroeger in geen enkel aquarium ontbrak maar tegenwoordig 
zien we deze visjes zelden bij de liefhebber in het aquarium zwemmen 
terwijl ze toch regelmatig in de handel worden aangeboden. Een reden 
kan zijn dat en dat geldt evenzo voor de Neon tetra, Paracheirodon 
innesi, dat ze in onze huidige aquaria op een te hoge temperatuur 
worden gehouden. Deze beide soorten verlangen een maximum 
temperatuur van 22 °C. Indien we deze visje s op 26 °C. houden dan 
beperken we de levensduur van deze vissen omdat ze dan in een te 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LKzBDEnvw6xm4M&tbnid=FWpwJ8-9vJ8XbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.seriouslyfish.com/species/nannostomus-mortenthaleri/&ei=rnmKUrv9NInG0QXMTA&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNFbUvRWs0IIteYjcW4-xdDzeD6voQ&ust=1384893180118336�
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warme omgeving gehouden 
worden van wat ze van nature 
gewend zijn. Om dezelfde reden 
komen we ook de Neon tetra niet 
zo dikwijls in de aquaria 
tegenkomen, hoewel hier ook nog 
bij komt kijken dat hij veel lijkt op 
de Kardinaaltetra Cheirodon 
axelrodi,  waarvan iedereen zegt 
dat die vele malen mooier zijn dan 
de Neon tetra, wat dan ook de 
reden is dat we de Neon tetra bijna 
niet bij de liefhebbers aantreffen, in 
mijn ogen volkomen onterecht. 
De Citroentetra, Hyphessobrycon 
pulchripinnis, komen we gelukkig 
hier en daar nog wel eens tegen. 
Houdt deze vis, met zijn fel gele 
kleurtjes, in een groep van zo’n 16 
tot 20 stuks en ze zijn een sierraad voor het aquarium. Ze zijn 
gemakkelijk te houden en doen het goed op gewoon leidingwater en ze 
eten alles wat we ze aanbieden. Ze hebben wel een ruim aquarium 
nodig want het zijn flinke zwemmers. 
De Bloedvlektetra, Hyphessobrycon rubrostigma, ook wel te vinden 
onder de naam H. erythrostigma, is een fors uitgroeiende vis, mooi met 
een iriserende rose kleur en als een vaandel dragende rugvin die bij de 
mannetjes bijna uit kan groeien tot aan de staart. 
In de tijd toen er nog geen Kardinaaltetra’s verkrijgbaar waren was de 
Neon tetra een favoriete 
vis die samen met de 
Vuurneons, 
Hemigrammus  
 erythrozonus, de aquaria 
bevolkten. Deze 
Vuurneons waren zeer 
gewilde vissen, die met 
hun vurige lengtestreep 
een opvallende 
verschijning in het 
aquarium waren, zeker in 
aquaria met een goede beplanting en een donkere bodem. Het is 
jammer dat het aanbod van Vuurneons in de handel zo summier is, waar 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7KdHpaCrxwjNoM&tbnid=B53HdgtqONTyVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aquaristikszene.ch/Tauschboerse/Jungfische_Aktuell/jungfische_aktuell.html&ei=AXqKUuSeAufY0QWH9oCADw&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNFz6Hbl_bGRLWwE7Vs4BVfC7BF-eQ&ust=1384893279482102�
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nog bijkomt dat de kwaliteit van de aangeboden vissen het niet haalt bij 
die van zo’n 30 jaar geleden. 
Een mooie groep 
Kardinaaltetra’s is een lust 
voor het oog, maar wat te 
denken aan een groep 
Paracheirodon simulans, de 
Blauwe neon. Ook een vis 
die we niet zo vaak bij de 
handel aantreffen, we 
moeten ze bestellen want ze 
worden waarschijnlijk alleen 
als wildvang aangeboden. 
Hoewel het rood op het 
lichaam maar summier aanwezig is, is daar en tegen de blauwe band 
zeer intensief en bij gedempt licht sterk iriserend. We moeten alleen 
zorgen voor een goed milieu wat we ze kunnen aanbieden door gebruik 
te maken van regenwater. Op alleen leidingwater zullen ze het niet zo 
best doen en wordt de levensduur, jammer genoeg, bekort. Maar met 
een juist milieu, dus geconditioneerd water, kunnen we minstens zo, n 6 
jaar van een groep Paracheirodon simulans  genieten. Bij mij zwemt er 
een groep van 18 stuks, waarvan de oudsten 6 jaar oud zijn, met veel 
plezier in het aquarium. 
Alle bovengenoemde soorten zijn uitgesproken scholenvissen en zij 
bevolken de middelste waterlagen. Om een esthetisch geheel te krijgen 
moet we deze groepen aanvullen met vissen die de bovenste waterlagen 
bevolken en vissen die de onderste waterlagen bevolken. 
Naast de al genoemde Bijlzalmen zijn er ook de Spatzalmen, Copella 
arnoldi en Pyrrhulina soorten zeer geschikt als bewoners van de 
bovenste waterlagen en eens wat anders dan Bijlzalmen, hoewel die ook 
mooi zijn. 
Aan de onderkant hebben we een grote keuze uit Corydoras soorten, 
maar kijk nu ook eens naar iets anders, bv. Farlowella gracilis, als we in 
de kleinere soorten en in Zuid Amerika willen blijven. Maar in het 
esthetisch gezelschapsaquarium hoeven we niet alleen vissen uit Zuid 
Amerika te houden. Ook de andere kant van de wereld herbergen vele 
mooie vissen voor ons aquarium. 
 
 
 
 
                                                                                                  Jan de Wit 
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 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 

 

 
 
 
 

mailto:redactie@aquaverniam.nl
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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 

mailto:info@aquarium-holgen.nl
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         Website:  www.aquarium-holgen.nl 
 

 

http://www.aquarium-holgen.nl/
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