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

 

www.aquaverniam.nl 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de
 maandag van 

de maand een bijeenkomst, behalve in de 

maanden juli, augustus, december. 

 

Adres: 

‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

(onder het Gemeentehuis) 

Zaal open: 19.30 uur 

 

Contributie per jaar: 

 

Gewoon lid:   € 60,-- 

Jeugdlid:   € 55,-- 

Huisgenotenlid: *)  € 10,-- 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- en dient 

bij aanmelding te worden voldaan. Indien 

het lidmaatschap in het lopende jaar wordt 

aangegaan is het bedrag naar rato 

verschuldigd. 

 

Contributie dient vooraf betaald te worden. 

Opzegging moet 3 maanden voor het einde 

van het jaar plaatsvinden. 

Bij te laat betalen wordt € 5,-- extra in 

rekening gebracht. 

Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester 

Aqua Verniam, Amstelveen. 

 

*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen 

mogelijk voor inwonende huisgenoten van 

een lid. Zij ontvangen géén uitgave van 

zowel “Aqua Verniam Post” als “Het 

Aquarium” van de NBAT. 

 
 

Websitebeheer en hyves: 

Gerrit-Jan en Sandra Groote Wolthaar 

E-mail: webadmin@aquaverniam.nl 

 

  

 

Bestuur: 
 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar  - Voorzitter / 

waarnemend secretaris 
Tel.: 06-15216996 

E-mail: bestuur@aquaverniam.nl 

E-mail: secretaris@aquaverniam.nl 

 
Hans Bokje–Penningmeester/  

ledenadministratie                                                                               
Tel.: 0297-287246 

E-mail: penningmeester@aquaverniam.nl  

 

Martin Scheepstra  

Tel.: 020-6416293 

E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

Aart van Altena  

Tel.: 020-4961129  

E-mail: aartvanaltena@kpnmail.nl 

 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: techniek@aquaverniam.nl  
 

 

Huiskeuringscommissie: 

Aart van Altena en Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

 

Verenigingsfotograaf: 

Pieter van IJsendoorn 

(Contactgegevens:zie boven) 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

 

 

Aqua Verniam is opgericht op 

24 februari 1955, goedgekeurd bij KB 

van 13 november 1974, nr. 122. 

 

Inschrijvingsnummer in het 

Verenigingsregister van de KvK te 

Amsterdam: 40531241. 
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Aquariumbouw 
in alle vormen en maten 

met of zonder meubel en in vele kleuren 
__________________________________________________ 
 

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

stalen frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren 
 

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

installatie 
 

Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren – 

diverse maten, in bestaande aquaria (ook ter plaatse) 
 

Huisbezoek - Voor bespreken aquariumbouw, op afspraak en geheel 

vrijblijvend 

_____________________________________________ 

 
Oude Kruisweg 112 E - 2142 EH Cruquius  

 

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

Tel. 06 51327881 

 
E-mail: delicatediscus@hetnet.nl 

 
Routebeschrijving: via de N201 - afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer. Volg de N201 (8,5 
km richting Heemstede/Haarlem) tot voorbij Hoofddorp. Na het Spaarne Ziekenhuis 
1ste stoplicht links (afslag woonboulevard Cruquius Zuid). Meteen rechts af (Oude 
Kruisweg) en langs caravan en occasion dealer. Tussen de huisnummers 114 en 
116 door. Achter deze huizen vindt u ons rechts. Parkeerterrein achter ons gebouw. 
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Ieder van ons heeft op een gegeven moment het besluit genomen om lid 
te worden van Aqua Verniam. De voornaamste reden is, denk ik, voor 
iedereen om meer plezier te beleven aan de gemeenschappelijke hobby. 
Dit is uiteindelijk ook de reden dat de vereniging in 1955 is opgericht. 
Het staat zo mooi beschreven in de oprichtingsstatuten van Aqua 
Verniam in de artikelen 2 en 3a: 

• Artikel 2: het doel van de vereniging is het bevorderen van de 

studie van en de liefde voor de natuur in haar geheel, het 

aquarium, terrarium, paludarium en insektarium in het 

bijzonder; 

• Artikel 3a: de vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a.: 

het organiseren van bijeenkomsten ter bespreking van de 

liefhebberij en het daarbij doen houden van lezingen, 

filmvoorstellingen en dergelijke; 

Beetje oubollige taal maar ja, wat wil je, het is tenslotte 1955. De 
essentie is echter nog steeds van kracht en dat hebben wij met name de 
laatste verenigingsavond ondervonden! 
Leden die opgezegd hebben gaven vaak als reden aan dat de club voor 
hen geen “meerwaarde” meer had. Op de vraag wat hiermee precies 
bedoeld werd, bleef men het antwoord meestal schuldig. Ik denk ook dat 
dit moeilijk aan te geven is, het heeft meer te maken met een gevoel dat 
men iets mistte. 
Uiteraard heeft het bestuur dit serieus ter harte genomen en hier 
uitgebreid over gesproken. Lezingen prima, maar de praatavonden 
hebben meer inhoud nodig! 
Op 24 september hebben wij een watermeting georganiseerd die om 
22.00 uur afgelopen was en ondanks de geringe opkomst was iedereen 
even enthousiast. Met elkaar bezig zijn over iets waar we allemaal mee 
te maken hebben: het werkt en is ontzettend leuk en leerzaam! 
Na afloop werd er aan de bar nog even ouderwets gezellig nagepraat. 
Van één van de aanwezigen, al jaren lid van Aqua Verniam, hoorde ik de 
opmerking: “eindelijk weer eens een echte clubavond!” 
Dus mensen, neem 22 oktober a.s. je aquariumwater mee en deel in het 
gevoel dat alle aanwezigen de vorige keer hebben ervaren. 
“Praatavond”, raar woord trouwens. “Gooi het in groep” dekt ook de 
lading niet. Wie heeft er een betere suggestie? 
 

Namens het bestuur, Martin Scheepstra 

De meerwaarde van een aquariumvereniging 
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De eerste avond van het nieuwe seizoen stond in het teken van de 
watersamenstelling en de daar eventueel uit voortkomende problemen, 
en oplossingen! 
Hans had een uitgebreide testkoffer bij zich waar hij wel zo’n 15 
verschillende waarden mee kon meten! 
Deze avond testten we alleen op NO3 (Nitraat), PO4 (Fosfaat) en GH 
(totale hardheid), N en P zijn de hoofdvoedingsstoffen voor de planten 
(en algen!) en daarom het belangrijkst om te meten. 
Koolstof (in de vorm van Co2) is ook een heel belangrijke voedingsstof 
maar is niet goed te meten omdat het snel ontsnapt en het testwater al 
een tijdje uit de aquariums was. Co2 is het makkelijkst indicatief te meten 
door de Ph te meten. 
Jammer genoeg was mijn microsiemens meter kapot want de 
geleidbaarheid is ook een belangrijke waarde om te meten, volgende 
keer neem ik hem wel mee als hij weer in orde is. 
Veel aquarianen volgen de Redfield-ratio en sturen daarop bij. Grof 
gezegd houdt de Redfield-ratio in dat je 16x zoveel nitraat als fosfaat in 
je bak moet hebben voor de juiste balans. Ik denk wel dat dit klopt maar 
ik wil zelf de waarden zo laag mogelijk houden en wil dus geen nitraat of 
fosfaat toevoegen. Je loopt een groot risico dat je het aquarium over 
bemest en dan ben je verder van huis! Het liefst meet ik van beide 
waarden ‘0’, dat lijkt vreemd maar het werkt goed, eigenlijk betekent het 
dat alle afvalstoffen die de vissen uitscheiden (hoofzakelijk nitraat en 
fosfaat) volledig door de planten worden opgenomen, daardoor blijft er 
niets over voor de algen en dat is nou net wat we willen! 
 
Als eerste was Bert aan de beurt, hij gaf aan dat hij geen problemen had 
en ik verwachtte dus lage waarden. En dat klopte ook: 
GH: 8, NO3: 0, PO4: 0,25 
De hardheid was aan de hoge kant en daardoor was de Ph ook iets te 
hoog en Bert heeft veel Co2 nodig om de Ph onder de 7 te houden. 
Ons advies: 
Iets meer osmosewater gebruiken, Bert ververst nu wekelijks 30 liter in 
de verhouding 20 liter kraanwater en 10 liter osmosewater, 15 om 15 lijkt 
mij beter, scheelt ook weer Co2 verbruik…. Het kleine beetje fosfaat kan 
omlaag door wat minder droogvoer en muggenlarven (vooral rode) te 
voeren. 
 

Aquariumwater testen 
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Als tweede was Mario aan de beurt, Mario heeft al jaren problemen en 
krijgt zijn bak niet langdurig stabiel. Ook nu gaf hij aan dat hij weinig 
planten heeft omdat ze slecht groeien en uiteindelijk dood gaan, zelfs de 
enorm sterke Echinodorussen (Zwaardplanten). Mario heeft de laatste 
jaren al diverse drastische maatregelen genomen, met als hoogtepunt 
een volledig nieuwe start! Zijn bak helemaal leeg, schoongemaakt, een 
tijdje laten staan met chloorwater(!), weer schoongemaakt, gespoeld en 
opnieuw ingericht, maar…. 
Omdat hij weer op dezelfde manier te werk gaat komen dezelfde 
problemen vroeg of laat toch weer terug, ik heb hem ook afgeraden om 
bovenstaand te doen want opnieuw starten is altijd lastiger dan een 
slecht draaiend aquarium weer in orde te krijgen. Maar vrijwel alle 
aquarianen zijn eigenwijs ☺, zijn grootste probleem is er één wat bij heel 
veel aquarianen voorkomt en dat is te veel vis ten opzichte van de 
hoeveelheid water en planten. Zeker in combinatie met de hoge 
temperatuur (in verband met de Discusvissen) is het dan een kwestie 
van tijd voor het mis gaat. 
GH: 5, NO3: 0, PO4: 4,0 
Het fosfaat was nog hoger dan verwacht maar wel een duidelijk teken 
dat er iets echt mis is! Mario gaat z.s.m. grote hoeveelheden 
snelgroeiende planten in zijn bak doen. Jos heeft al direct een flinke bos 
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Hoornblad aangeboden en die gaat Mario zeker snel ophalen, ik ben 
benieuwd naar het resultaat. 
 
 

 
 
Als derde was Martin aan de beurt, hij had een potje met een beetje 
groenig water bij zich waar ook nog een plukje alg in zweefde. Martin 
vertelde dat hij geregeld grote bossen van deze algen moet verwijderen, 
maar verder draait zijn bak wel goed. 
Aan de alg konden wij ook al zien dat de bak gezond was, het was een 
helder groene alg, we verwachtten dus lage waarden: 
GH: 6, NO3: 0, PO4: 1,0 
De GH was lager dan ik dacht, ook omdat Bert osmosewater gebruikt en 
Martin gewoon kraanwater. Ik had geen meetbaar fosfaat verwacht, en 
deze waarde wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het droogvoer. 
Omdat de bak gezond is zou ik er niet teveel aan doen, alleen iets 
minder droogvoer om het fosfaat te verlagen. De algen kunnen geen 
kwaad en zijn zelfs best mooi! 
Gewoon weghalen wat je teveel vind en vaak verdwijnen ze ook weer 
vanzelf doordat de andere planten de voeding wegkapen of door het 
korter worden van de dagen (minder licht). 
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Als laatste wat Gerrit-Jan aan de beurt, hij had een foto van zijn bak bij 
zich en die zag er prima uit, maar hij vertelde dat hij te weinig planten 
had. Wetende dat hij weinig planten, en in verhouding veel vis had, 
verwachtten wij iets te hoge waarden: 
GH: 7, NO3: 30, PO4: 1,0 
Omdat er vrij zacht water uit de kraan komt in Baambrugge verbaast de 
GH mij wel. Ik ben inmiddels langs geweest en heb het kraanwater 
gemeten en dat heeft een 
geleidbaarheid van 340 
microsiemens, ik heb ook 
de bak gemeten en die 
stond boven de 600, 
vreemd…. Hij moet dus 
toch meer water verversen 
en meer planten in zijn bak 
doen. Met zulk kraanwater 
moet je makkelijk aan een 
GH van 3 of 4 kunnen 
komen. Nitraat en fosfaat 
zijn goed in balans maar 
geven ook wel aan dat er 
meer planten in moeten.   
 
Andere waarden die we 
hadden kunnen meten zijn 
de KH, maar die veranderd 
te snel als het water uit het 
aquarium is, No2 (Nitriet), 
hoge waarden zijn giftig 
voor vissen en het kan niet 
door planten worden 
opgenomen, de planten 
zullen het dan ook zeer 
slecht doen. Dit komt eigenlijk alleen voor in zeer sterk verstoorde of net 
opgestarte aquariums omdat de bacteriën die nitriet omzetten in nitraat 
nog niet of niet meer, aanwezig zijn. 
FE (ijzer), daar is maar weinig van nodig en bij gebrek worden de rode 
planten wat groener en de groene planten wat geler, verder niet zo een 
groot probleem. 
Cu (koper), dit is giftig, vooral voor garnalen en slakken, meestal komt 
een kopervergiftiging door (verkeerd) gebruik van plantenvoeding en 
medicijnen. 
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NH4 (ammoniak), dit is zeer giftig en vormt zich bij een hoge Ph uit 
Nitriet. 
Omdat het testen vrij lang duurt en er een leuke discussie uit voortkomt 
houden we het in principe bij de 3 belangrijkste, op verzoek kunnen we 
natuurlijk elke andere test doen die men wil. 
 

Pieter van IJsendoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

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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Het Conrad Maladives Hotel opende 5 jaar geleden een restaurant onder 
water. Dit stond uiteraard garant voor een spectaculair diner. Om het 
vijfjarig bestaan van het restaurant te vieren kun je er tijdelijk onderwater 
overnachten. Je slaapkamer ziet er dan zo uit. 

 

 

 

Stel je voor; je hebt een doorslag bij je ontslag (puur voor de rijm) of je 
wint die langverwachte hoofdprijs in een van de veelbelovende loterijen, 
die ons landje rijk is, dan zou je erover kunnen denken, een vorkje mee 
te prikken in het onderwater restaurant en aansluitend een nacht in deze 
ambiance te vertoeven. Op de bodem van je bed, op de bodem van de 
zee, die beiden in goede conditie moeten zijn om verschillende redenen. 
Bodems zijn een basis voor vele toepassingen en daarom een belangrijk 
item. Ook voor het aquarium! 
 
Een goede nachtrust gewenst. 

 
     Peter Westenberg 

De slaapkamer onder water 
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Over elektrisch geleidend vermogen, oftewel elektrische geleidbaarheid, 
is al veel gezegd en geschreven. Sommige auteurs, waaronder 
Schliewen, zijn van mening dat het meten van het elektrische geleidend 
vermogen voor de aquariumhouder van weinig nut is. Andere auteurs, 
waaronder Schaeffer en Schmidt, denken daar enigszins genuanceerder 
over.  
 
Hoe het ook zij, ook hier ligt de waarheid waarschijnlijk in het midden. In 
ieder geval hoopt dit stukje wat kennis toe te voegen voor diegene die 
geïnteresseerd is in het wel en wee van de aan haar of hem 
toevertrouwde levende have. De vraag is dus: “wat is elektrisch 
geleidend vermogen en wat kan men ermee doen?” 
 
Het elektrisch geleidend vermogen is de som van alle in het water 
opgeloste ionen (elektrisch geladen deeltjes), d.w.z. de opgeloste 
zouten. In natuurlijke wateren veroorzaken de hardheidsvormers (GH 
= carbonaathardheid + sulfaathardheid) het grootste deel van het 
geleidend vermogen. Door de negatieve of positieve elektrische ladingen 
van ionen wordt stroomgeleiding in water mogelijk gemaakt (een negatief 
geladen ion is een anion, een positief geladen ion is een kation). 
Dit fenomeen benut men bij het meten van het elektrisch geleidend 
vermogen. Men meet dus de tussen twee polen vloeiende stroom. Zijn er 
veel zouten in het water opgelost, dan vloeit er veel stroom tussen de 
twee polen. Er wordt dan een hoog geleidend vermogen aangegeven. 
Zijn er weinig zouten opgelost, dan wordt er weinig stroom geleid; er 
wordt dan een gering geleidend vermogen gemeten. 
 
Voorbeelden 
1. Zeewater, met zijn extreem hoog zoutgehalte, geleidt de stroom 

zeer goed en men meet een hoog geleidend vermogen. 
 
2. Gedistilleerd water, met zijn extreem laag zoutgehalte, geleidt de 

stroom bijna niet en heeft dus een laag geleidend vermogen. 
 
N.B.: De beroemde “Lepel” zout bij waterverversing, verhoogt het 

geleidend vermogen zeer sterk en zou, zo mogelijk, achterwege 

Micro-Siemens 
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gelaten moeten worden indien het niet om vissen gaat die 
brakwater omstandigheden verlangen. 

 
Meeteenheden 
In zoetwater is de meeteenheid uS/cm (micro-Siemens per cm) en in 
zeewater wordt in mS/cm (milli-Siemens per cm) gemeten. 
 
Omrekening naar hardheidsgraden 
Als vuistregel geldt dat 1 dGH ongeveer met 33 uS/cm overeenkomt. Dit 
geldt evenwel voor zuiver en onbelast water. Is een aquariumwater met 
nitraat, chloride, fosfaat en andere stoffen belast, dan kan men met deze 
berekening, helaas, niet veel meer beginnen. Aangezien vrijwel al het 
aquariumwater, in mindere of meerdere mate, met nitraat, chloride en 
fosfaten is belast, kunnen we deze omrekening naar hardheidsgraden 
beter achterwege laten. 
 
Voorbeelden van typisch geleidend vermogen 

Gedistilleerd water    1 uS/cm 
Omkeer osmosewater             20-60 uS/cm 
Regenwater (industriegebied)              60 uS/cm 
Regenwater (landelijk gebied)              30 uS/cm 
Rio Negro                                                8 uS/cm 
Amazonegebied (gemiddeld)            8-70 uS/cm 
Tanganyikameer                                 600 uS/cm 
Drinkwater Amsterdam                 ca. 500 uS/cm 
Drinkwater Den Haag e.o.            ca. 480 uS/cm 
Zeewater                    42 mS/cm = 42000 uS/cm 

 
Praktische toepassingsvoorbeelden 
Verschillen in geleidend vermogen betekent eveneens verschillen in 
osmotische druk (osmose is het zich wederzijds vermengen van twee 
vloeistoffen door een poreuze wand heen). Deze kennis vindt 
bijvoorbeeld een praktisch gebruik bij de beoordeling van 
plantenbeschadiging. Een valisneria die in water met 150 uS/cm wordt 
gecultiveerd en in water met 600-1000 uS/cm wordt overgezet, 
ondervindt grote problemen om dit enorme verschil zonder schade te 
doorstaan. Omgekeerd is het echter precies zo problematisch. Dit 
voorbeeld betreft de zuivere onderwaterplanten, d.w.z. aquariumplanten 
in submerse cultuur. 
 
Vissen ondervinden evenzo problemen en zouden in feite onder ideale 
omstandigheden en zo mogelijk gelijk aan of nagenoeg gelijk aan het 
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geleidend vermogen van het water van hun thuisbiotopen moeten 
worden gehouden. 
Het kweken van vissen wordt daardoor dikwijls onmogelijk, daar de 
eieren bij van het natuurlijk geleidend vermogen afwijkende waarden 
sterk zwellen of krimpen. In beide gevallen zullen legsels verloren gaan. 
Omkeer osmosewater kan dit verhelpen indien op het juiste geleidend 
vermogen ingesteld. 
 
Schadelijke stoffen 
Schadelijke stoffen als nitraat worden eveneens door het meten van het 
elektrisch geleidend vermogen waarneembaar. In normale aquaria vindt 
een geleidelijke verhoging van verschillende substanties plaats, zoals 
nitraat, chloride, fosfaat en andere zouten. Zo kan men door het meten 
van het geleidend vermogen, in vergelijking met het uitgangswater, 
gemakkelijk vaststellen wanneer het tijd is voor waterverversing. 
 

Dick Poelemeijer 
Aqua-Post, Vrij en Blij 

__________________________________________________________ 

 
 

acs   amstelveen 

risico-analyse en administratieve dienstverlening 
 

Eén loket voor vele diensten zoals: 

 

          acs - de lange                    acs - verzekeringen 

                   Jaarverslagen                                              Verzekeringen 

                   Boekhoudingen                                                Pensioenen 

                   Salarisadministraties                                       Hypotheken 

                   Bedrijfsadviezen                                         Financieringen 

 
     Berkenrodelaan 5                                                                                                www.acsdelange.nl 
     1181 AH  Amstelveen                                                                                         info@acsdelange.nl 
     tel: 020-6438486                                                                                      www.acs-verzekeringen.nl 
     fax: 020-6436781                                                                                     info@acs-verzekeringen.nl 
 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ruimte voor adverteerders 
 

Wist u dat: 
 

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

aquariumverenigingen 
en relevante instanties, verspreid over heel 

Nederland? 
 

wij u behulpzaam kunnen zijn met het opmaken 
van 

uw advertentie? 
 

uw logo met eventueel internetadres, indien 
gewenst, vermeld 

wordt op onze Web- en Hyvessite? 
 

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

 
redactie@aquaverniam.nl 
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Druk: CopyCom, Amstelveen 

 

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 

 
 


