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Aqua Verniam Post 

Een uitgave van A.V. Aqua Verniam. 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de

 maandag            

van de maand een bijeenkomst, behalve 

juli, augustus en december. 
 

Adres: 

‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

(onder het Gemeentehuis) 

Zaal open: 19.30 uur 

 

  Contributie per jaar: 

  Gewoon lid:   € 50,-- 

  Jeugdlid:   € 45,-- 

  65+ lid:   € 45,-- 

  Huisgenotenlid: *)  €   6,50 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en     

dient bij aanmelding te worden voldaan.  

Indien het lidmaatschap in het lopende 

jaar wordt aangegaan is het bedrag naar 

rato verschuldigd. 

 

Contributie dient vooraf betaald te 

worden. Bij te laat betalen wordt € 2,25 

extra in rekening gebracht. Opzegging: 

3 maanden voor het einde van het jaar. 

 

Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester 

Aqua Verniam, Amstelveen. 

 

*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen 

mogelijk voor inwonende huisgenoten 

van een lid. Zij ontvangen géén uitgave 

van zowel Aqua Verniam Post als Het 

Aquarium van de NBAT. 

 

Website: www.aquaverniam.nl 

 

Wilt u adverteren in Aqua Vernam Post?     

Neem dan contact op met de redactie. 

 

Druk: CopyCom, Amstelveen. 

 

 

 

 
 

Voorzitter: 

Mario de Jong 

Tel.: 06-15294294 

E-mail: Mario@aquaverniam.nl 

 

Secretaris: 

Ruud Koning 

Tel.:020-6436208 

E-mail: ruudk@etcetera.nl 

 

Penningmeester / ledenadministratie: 

Arien Bos 

Tel.: 020-6611311 

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

 

Martin Scheepstra 

Tel.: 020-6416293 

 

Aart  van Altena 

Tel.: 020-4961129 

 
Technische Commissie: 

Mario de Jong  

Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 

 

Huiskeuringscommissie: 

Ernst en Marianne Zittema 

Tel.: 020-4532014 

E-mail: hkc@aquaverniam.nl 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Martin Scheepstra 

Tel.: 020-6416293 

E-mail: martinscheepstra@planet.nl 

 

Pieter van IJsendoorn (illustraties) 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 

 

Wil Hille (tekst en lay-out)  

Tel.: 020-6108616 

E-mail: wfhille@planet.nl 

 

     

   Aqua Verniam is opgericht op 

24 februari 1955, goedgekeurd bij 

KB van 13 november 1974, nr. 122. 

    Inschrijvingsnummer in het 

 Verenigingsregister van de KvK 

        Amsterdam: 40531241. 
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Aquariumbouw   

in alle vormen en maten  
met of zonder meubel en in vele kleuren 

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

len frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren. 

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

installatie. 

Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren – di-

verse maten, in bestaande aquaria (ook ter plaatse). 

Huisbezoek - Voor bespreken aquariumbouw, op afspraak en geheel 

vrijblijvend. 

_____________________________________________ 
 

Oude Kruisweg 112 E - 2142 EH Cruquius  
Bezoek aan Delicate Discus a.u.b. op afspraak 

Tel. 06 51327881 

E-mail: delicatediscus@hetnet.nl 
 

Routebeschrijving: via de N201 - afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer. Volg de N201 (8,5 
km richting Heemstede/Haarlem) tot voorbij Hoofddorp. Na het Spaarne Ziekenhuis 
1ste stoplicht links (afslag woonboulevard Cruquius Zuid). Meteen rechts af (Oude 
Kruisweg) en langs caravan en occasion dealer. Tussen de huisnummers 114 en 
116 door. Achter deze huizen vindt u ons rechts. Parkeerterrein achter ons gebouw. 

 

 
 

 



 5 

Van de voorzitter 
 
Het was een gezellig jaar, althans zo heb ik het ervaren. Hopelijk u ook. 

En dan heb ik het natuurlijk over onze vereniging.  

Twee nieuwe bestuursleden, Martin en Aart, interessante lezingen, een 

paar uitstapjes, de viering van het 40-jarige lidmaatschap van Jos, de 

huiskeuring en daar tussendoor de gezellige hobbyavonden. 

Het bestuur is van plan om nauwer te gaan samenwerken met andere 

aquariumverenigingen in de omgeving. De eerste vergadering met onze 

collega’s heeft al plaatsgehad en daaruit kwamen opbouwende ideeën 

voor de toekomst.  

 

Nu het bestuur wat ingedraaid is, gaan we ons in 2010 ook bezig houden 

met het werven van nieuwe leden, eventueel in samenwerking met de 

andere verenigingen. Want we weten het allemaal, alle verenigingen  - 

en dat bevestigt ook de NBAT - kampen met een het probleem: hoe krij-

gen wij de jongere generatie binnen? Daartoe zullen wij dan ook gebruik 

maken van de digitale media, onze eigen website maar ook de verschil-

lende forums die op internet te vinden zijn. Via het Amstelveens Week-

blad zullen wij steeds onze contactavonden kenbaar maken. Mocht u 

nog andere suggesties hebben, graag natuurlijk. 

Het bestuur vergadert nu vaker dan voorheen, zodat we nu bovenop de 

nodige activiteiten zitten. 

 

Rest mij om u een fijne Kerst toe te wensen en 

een hopelijk probleemloos jaar. Op 25 januari 

hoop ik u allen weer te zien! 

Mario de Jong 

_____________________________________ 
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PROFICIAT ! 
 

Veertig jaar lid van Aqua Verniam…..Jos Molle-
man. En ook nog eens veertig jaar getrouwd. In 
1969 begon hij dus met vrouw én vissen! 
Op 23 november spelde Piet Bongenius van de 
NBAT het goud op het t-shirt van Jos (die heel 
zachtjes mompelde “had ik nu maar een pak aan-
getrokken”).  
 
Jos heeft bijzonder veel gedaan voor onze vereni-
ging, hij was ooit bestuurslid, zelfs keurmeester, en 
nu al jaren de man achter onze bar, die niet alleen 

onze koffie en drankjes verzorgt, maar ook de lekkerste hapjes. 
 
Bij hem thuis staat een bak van 260x45x45cm, plus een 
schitterend riparium. Daarbij heeft hij ook nog eens een 
gigantische vijver, zelfs verdeeld in vakken. 
Een topper dus. En nogmaals: van harte gefeliciteerd !  

__________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
De redactie wenst iedereen 

een positief 2010 toe! 

 
En…tot 25 januari. 
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Onze jubilaris in de krant! 

Artikel uit het Amstelveens Weekblad van 25 november 2009 
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acs   amstelveen 

risico-analyse en administratieve dienstverlening 
 

Eén loket voor vele diensten zoals: 

       acs - de lange                                 acs - verzekeringen 

Jaarverslagen                                              Verzekeringen 

                   Boekhoudingen                                                Pensioenen 

Salarisadministraties                                       Hypotheken 

Bedrijfsadviezen                                         Financieringen 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

      kopieer– en printwerk             
         
In ons bedrijf in Amstelveen beschikken wij over de nieuwste machines met bril-

jante afdrukkwaliteit. U kunt bij ons terecht voor: 
 

 ● Flyers, folders, manuals (al dan niet ingebonden) 
 ● Bedrukken van textiel 
 ● Selfservice – u kunt zelf kopieën maken of printen met 
  behulp van een Windows PC tot max. A-3 formaat, 
  vergroten, verkleinen, dubbelzijdig afdrukken, sorteren, 
  groeperen en nieten 
 

CopyCom staat voor kwaliteit en snelheid 
tegen een scherpe prijs ! 

 

 Amsterdamseweg 450                                   Tel./Fax: 020 – 453 48 76 
 1181 BW Amstelveen                                     Info@copycom.nl  
  Gratis parkeren            www.copycom.nl                    
 
                     Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur 
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Wil Hille, bedankt ! 

Dit is het laatste nummer waaraan Wil actief haar 
medewerking heeft verleend. Zij heeft 
aangegeven dat in het samenstellen van Aqua 
Verniam Post voor haar te veel tijd gaat zitten, 
waardoor zij aan een aantal andere voor haar 
belangrijke dingen niet of nauwelijks toekomt. Zij 
wil, zoals zij zelf zegt, graag met een schone lei 
het nieuwe jaar beginnen. Wij kennen haar 

inmiddels goed genoeg om te weten dat Wil een vrouw is met een brede 
interesse. Zo is zij bijvoorbeeld een groot liefhebber van cultuur, gaat 
graag naar het theater, is zeer actief in de bewonerscommissie van haar 
appartementencomplex en is ook nog bezig met het schrijven van een 
boek. Tevens levert zij regelmatig een bijdrage in diverse columns in 
tijdschriften en op een aantal forums. Niet niks als je bedenkt dat zij de 
zeventig al ruimschoots gepasseerd is. Ook stopt zij met ingang van het 
volgend jaar met al haar activiteiten voor onze vereniging. Mede om zich 
tegen zichzelf te beschermen, zij weet zelf maar al te goed hoe zij in 
elkaar steekt, heeft zij met ingang van 1 januari 2010 het lidmaatschap 
van onze vereniging opgezegd. 

Dit betekent dat wij als bestuur een belangrijk geheugensteuntje kwijt 
raken, zij houdt altijd alles in de gaten, om nog maar te zwijgen over haar 
altijd maar weer kritisch meedenken. En dit alles in het belang van onze 
leden en vereniging. Als bestuur zijn wij haar veel dank verschuldigd. Zij 
heeft ons iedere keer weer op onze verantwoordelijkheden gewezen en 
vooral onze voorzitter, die volkomen onervaren deze functie op zich 
heeft genomen, heeft een ongelofelijke steun aan haar gehad. Zonder 
haar inbreng zou het bestuur niet zijn wat het nu is. Stiekem hopen wij  
dat zij toch van tijd tot tijd nog een stukje aanlevert voor ons clubblad. De 
manier waarop zij haar aquariumervaringen weet te verwoorden zijn 
altijd weer kostelijk om te lezen. 

Wil, vanaf deze plaats namens ons allen een groot woord van dank voor 
al je inspanningen op alle fronten de achterliggende tijd.  Wij wensen je 
alle succes en energie toe voor de dingen die jij nog op jouw programma 
hebt staan. 
 
Het bestuur van Aqua Verniam:                                           Mario de Jong 

Ruud Koning 
Arien Bos 

Martin Scheepstra 
Aart van Altena 
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Bezoek kweekkas Aalsmeer 

28 november jongstleden zijn we met een delegatie van 4 man naar 
Aalsmeer vertrokken. Bert, Arien en de 2 Mario’s. Grote Mario had deze 

afspraak gemaakt en we wisten 
niet precies wat we nu gingen be-
kijken. Het ging over vissen en 
planten en dan is het al snel goed. 
In een voormalige bloemenkas die 
niet meer in gebruik is. Een initiatief 
van enthousiaste leden van Viva 
Aquaria te Aalsmeer. 
 
Rijen kweekbakken. 

 
Eenmaal aangekomen werden we opgewacht door Arie die samen met 
een paar kornuiten de kweekkas runt. Om 11.00 uur afgesproken maar 
Arie stond er al om 10.00 uur, vergissing van Arie. Gelukkig viel er nog 
een hoop te voeren, dus hij heeft zich niet verveeld. 
 
De deur ging open en de warmte kwam je tegemoet, vooral praktisch in 
de zomer, dan hoeft Arie de kas niet op te verwarmen. De aanwezige 
warmte is voldoende.  
Er staan tientallen kweekbakken met allerlei verschillende vissoorten. 
Ook staat er een grote, zeg maar tafel, waar een breed assortiment plan-
ten wordt gekweekt, alles boven water. Alleen de voetjes staan onder 
water. Momenteel is de groei wat terughoudend, maar als het voorjaar 
begint schiet alles weer omhoog.  
 
Verder staat er een installatie 
waar pekelkreeftjes worden ge-
kweekt, levend voer genoeg dus. 
Boven onze hoofden enorme ton-
nen waar osmosewater wordt ge-
maakt. Overal is aan gedacht.   

 
              Arie legt de techniek uit aan  

             ‘grote’ Mario, Bert en Arien. 

 

Wanneer de planten en vissen groot genoeg zijn, dan worden ze ver-
kocht aan leden van de vereniging, groothandelaren en een ieder die in-
teresse heeft. Mocht iemand een kijkje willen nemen in de kas, neem 
dan even contact op met mij. 
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Arie had ons uitgenodigd op hun 
verenigingavond op 30 november 
j.l. Uiteraard ben ik even pools-
hoogte gaan nemen. 
Stephan Koster, die op de Oos-
teinderweg in Aalsmeer een vij-
verspeciaalzaak heeft, gespeciali-
seerd in Japanse Koi, gaf een le-
zing  over zijn reizen door Japan 
en de Koi-farms aldaar. Wij heb-
ben nog niet zolang geleden ook 
een soortgelijke lezing gehad. Ook 
deze lezing van Stephan was zeer boeiend.             Plantenkweek ↑ 
 
Momenteel is Stephan bezig om in zijn zaak een aquariumgedeelte te 
bouwen, die over ongeveer 6 weken geopend zal worden. Moeten we 
zeker eens een kijkje gaan nemen. 
 

Gratis plantje voor Ma-

rio…? 

 
De mensen bij Viva Aqua-
ria waren bijzonder harte-
lijk en we mogen altijd hun 
verenigingavonden bijwo-
nen. Uiteraard geldt dat 
ook andersom. 
 
Afgesproken is dat we on-
ze activiteiten uitwisselen 
en in onze blaadjes ver-
melden, zodat iedereen 

kan beslissen om al dan niet bij de ander op bezoek te gaan. 
 
12 december komt Dick Poelemeier (lid van Viva Aquaria) daar zijn le-
zing geven over “licht en fotosynthese”, die hij ook bij ons komt geven in 
februari. 
Mocht iemand een voorproefje willen hebben, hij is van harte welkom. 
Na de pauze zal de film “Battle for the light” worden vertoont. 
 

Mario de Jong 
__________________________________________________________ 
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Warmdraaien voor volgend jaar 
Een dagje mee met de Huiskeuringscommissie 

 
Zoals de meesten van jullie inmiddels weten, hebben Ernst en Marianne 
Zittema dit jaar voor de laatste keer de organisatie van de huiskeuring 
voor hun rekening genomen. Zij hebben hun activiteiten op de laatste 
verenigingsavond afgesloten en afscheid genomen van de 
Huiskeuringscommissie. Nadat de bekers en de bijbehorende bloemen 
waren uitgereikt was, na een dankwoord van onze voorzitter, een lang 
en warm applaus hun deel. En terecht! 

Aart van Altena en ondergetekende hebben de taak op zich genomen 
om de huiskeuring van 2010 te organiseren. En die is eigenlijk meteen al 
begonnen, t.w. met het vastleggen van de data en het regelen van een 
keurmeester, hierbij nog wel geassisteerd door Ernst. Maar verder zullen 
wij het op eigen kracht moeten doen. 

Om te weten hoe het praktische deel in zijn werk gaat zijn wij met z’n 
tweeën op de dag van de keuring met de keurmeester,de commissie en 
onze “hoffotograaf” Pieter, meegegaan langs de deelnemers. Met een 
gezelschap van 6 personen op pad! Op verzoek van Mario de Jong was, 
wegens meerdere verplichtingen, zijn bak om 9.30 uur als eerste aan de 
beurt. Aart zou mij iets na negenen oppikken omdat hij eerst nog iets 
moest ophalen bij V&D en daar stond hij s’ochtends al voor negenen op 
de stoep. Daarna snel naar mij en dan: op naar Uithoorn. Ik had al 
doorgegeven dat wij waarschijnlijk iets later op het eerste adres zouden 
zijn maar dankzij de TomTom hoefden wij niet te zoeken en waren we 
nog redelijk op tijd. De anderen waren net binnen. 

Bij het zien van de bak van Mario zonk mij de moed meteen al in de 
schoenen. Ik had mij immers ook opgegeven voor de keuring. Wat een 
bak en wat een techniek! In het echt toch wel even iets anders dan op 
een foto. Wat zou mij deze dag nog meer te wachten staan? 

Na het keuren door en de aanbevelingen van Erik Prins togen wij, 
ditmaal met Pieter bij ons in de auto, naar Amsterdam waar de volgende 
keuring bij Jaqueline om 10.20 uur op het programma stond. Ook hier 
weer: énige bak!  

En toen door naar Amstelveen waar om 11.05 uur mijn eigen bak aan de 
beurt was. Bij het binnenkomen sloeg de schrik mij al om het hart. Ik was 
ruim een week niet op kantoor geweest (want daar staat mijn bak) en er 
had een ware explosie van kroos plaatsgevonden met alle gevolgen 
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vandien. De bak was behoorlijk donker en de vissen moesten het 
voedsel nu bijna helemaal op de tast vinden.  Mijn eerste gedachte was 
om mij meteen als deelnemer terug te trekken, ik maakte geen enkele 
kans en zou op de uitslagavond alleen maar uitgelachen worden. En 
bovendien, deze misère wilde ik eigenlijk aan niemand laten zien. Maar 
ja, dan zou ik ook het commentaar en de aanbevelingen van Erik missen 
en dat wilde ik niet. Op welke plaats en met welke punten ik uiteindelijk 
eindigde leest u elders in dit blad. Ik heb dus wel gelijk gekregen… 

Vervolgens ging de route naar Ouderkerk a/d Amstel waar om 11.50 uur 
de bak van Aart op ons stond te wachten en ja hoor, weer zo’n 
schitterende bak! Na deze keuring zijn wij naar het huis van Ernst en 
Marianne in Amstelveen gegaan waar zij een aantal heerlijk belegde 
broodjes hadden geregeld. 

Om 13.05 uur was Jos aan de beurt en daarna op naar Amsterdam waar 
wij om 13.45 een afspraak met Bert hadden. Mijn teleurstelling was 
echter niets vergeleken bij die van Bert. Een prachtig aquarium maar 
helaas plotsklaps een ziekte in de bak die de dag ervoor een hele 
populatie vissen het leven heeft gekost. Een zichtbaar aangeslagen Bert 
heeft zich ter plekke als deelnemer teruggetrokken. Als laatste was de 
bak van Marianne en Ernst aan de beurt met o.a. schitterende 
Purperkoppen.  

Om 15.00 uur zat de keuring erop en na afloop hebben we nog even wat 
gedronken en nagepraat over een prima verlopen dag en de vele 
aspecten waar je bij het organiseren en verloop van een keuring mee te 
maken hebt, o.a. je eigen indrukken. 

Zo zie je op één dag bij de diverse deelnemers totaal verschillende 
emoties van trots en voldoening tot verdriet en dat allemaal door onze 
hobby. Aart heeft de hele dag als een klein kind zitten te genieten van al 
het moois wat hij die dag gezien heeft en wat hem betreft hadden er nog 
wel een paar bakken bij gekund. Maar ik had inmiddels wel genoeg 
gezien. Ik wilde naar huis, om na te denken over mijn bak en wat een 
werk ik nog had om volgend jaar ook zo’n mooie bak te hebben. 

Martin 

__________________________________________________________ 
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RESULTAAT HUISKEURING 

23 november 2009 
 
Dit jaar deden er 7 leden mee. Eigenlijk 8, maar een deel van de vissen 
van Bert Helsloot hadden het één dag voor de keuring begeven. Reuze 
jammer, vooral omdat hij een prachtige bak heeft. Het leven is hard. 
Maar de opkomst was geweldig. Elk jaar is iedereen weer nieuwsgierig 
hoe de deelnemers beoordeeld worden. En elk jaar is er een beetje 
spanning in de zaal, maar daar wil niemand voor uitkomen… 
 
De keurmeester, Erik Prins, toonde 12 foto’s per bak (met dank aan onze 
aquariaan/fotograaf Pieter van IJsendoorn). En laten we Marianne en 
Ernst niet vergeten, dank voor jullie laatste organisatie! 
 
Erik had heel wat te vertellen: “mooie bak, maar…..!”. En dan kwam het. 
Toch is hij niet alleen een keurmeester, maar ook een psycholoog. Al zijn 
op- en aanmerkingen waren vriendelijk, opbouwend en ter verbetering 
van onze bakken. Zijn belangrijkste opmerkingen vindt u onder elke bak 
op de volgende pagina’s. 
 

Nummer 1 werd een totaal verbouwereerde Aart van Altena (die later in 

een hoekje heel stilletjes zijn “rapport” en bondsdiploma zat door te le-
zen).  
 

Nummer 2: Ernst en Marianne Zittema (maar die hebben nog nooit 

“laag” gescoord…!). 
 

Nummer 3: Jos Molleman met zijn prachtige riparium. 

 
 
 
Ernst Zittema bedankt Erik Prins voor zijn werk 
en tijd (!) besteed aan het rondrijden langs alle 
bakken, het keuren, de administratie en de 
presentatie die daar bij komen kijken. 
Hij is er dan ook even bij gaan zitten… 
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De uitslag in volgorde 
 

Nr. 1:  Aart van Altena – totaal 392.0 – biologisch 62.5 

80 x 30 x 30 cm 

 
Erik had eigenlijk geen enkele aanmerking op de bak van Aart. Planten 
fris, geen spoortje alg (door beperkte plantenkeuze), goede vissencom-
binatie. En dat allemaal zonder CO² of andere hulpmiddelen. Een voor-
beeld “dat het zo óók kan.” Alleen een straatje wat schuiner neerzetten 
voor meer dieptewerking.  
 

Nr. 2: Marianne en Ernst Zittema – totaal 388.0 – biologisch 62.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 x 50 x 50 cm 
 

Gezonde planten, mooie Crypto’s, maar niet tegen de ruit laten groeien. 
De purperkoppen, vuurneons, Cor. pygmeus etc., allemaal prachtige en 
kerngezonde vissen. 
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Nr. 3: Jos Molleman – totaal 387.5 – biologisch 61.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riparium 70 x 90 x 80 cm 
 

Complimenten voor de planten; de kikkers hadden besloten om zich niet 
te laten zien. Jos brengt vocht aan via een waterval en handmatig 
sproeien. 
 

Nr. 4: Jacqueline Koningen – totaal 383.5 – biologisch 61.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50x38x33cm 

 
Gezonde planten, maar liever wat meer kleinbladige, die in een klein 
bakje meer dieptewerking geven. Beter is ook om bij één of twee garna-
lensoorten geen bijtjes te houden, want die gaan door kruising de over-
hand krijgen. De Beaufortia leveretti heeft eigenlijk een grotere bak nodig 
en koeler water plus veel stenen en een sterke stroming. Ook de mooie 
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Simulans tetra’s zijn iets te groot voor zo’n klein bakje. (Doodernstige en 
meelevende opmerking van Bert Helsloot: “jááá…een vis moet groeien 
☺). De Endlermannen zouden toch wel graag een paar dames willen 
hebben. Na de keuring heeft Jacqueline haar 2 Endlermannen meteen 
verblijd met een paar echtgenotes. En….inmiddels heeft ze ook al een 
grotere bak!  

 
Nr. 5:  Mario de Jong – totaal 379.5 – biologisch 59.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 x 60 x 60 cm 
 

Zo bleek Mario een paar vissen te hebben die niet in de Zuid-
Amerikaanse biotoop (A2) thuis horen, zo ook een paar planten. Maar 
zijn vissen vond Erik subliem: Ramirezi’s, roodneuzen, kardinalen. Zijn 
mooie discussen hadden geen zin in de keurmeester en bleven heel kin-
derachtig uit zicht. In plaats van het huidige mos zou Mario misschien 
beter Fissidens kunnen nemen. Technisch alles perfect, niets te zien, 
alles ingebouwd. En…alles automatisch! 
 

Nr. 6: Jos Molleman – totaal 376.5 – biologisch 59.0 

260 x 45 x 45 cm. 
 

De planten zijn helaas ietsje bealgd, maar zijn Congozalmen en Asty-
anaxvissen zijn beauties.  
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Nr. 7: Martin Scheepstra – totaal 365.5 – biologisch 57.5 

120 x 46 x 62 cm 
 

Een dicht dak van kroos, waardoor de planten het niet zo goed doen. De 
Crypto krijgt ook onvoldoende licht. Daardoor ook nog eens meer kans 
op alg. Martin sputterde wat tegen: “de bak staat op mijn kantoor, ge-
woon geen tijd gehad, druk, druk”. Erik zweeg glimlachend….. 

 
Bak van Bert Helsloot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals al gezegd, Bert haakte af op de dag van de keuring omdat een 
aantal vissen het hadden begeven, één dag van tevoren! 
Maar zijn planten en prachtige Sumatraantjes waren het bekijken waard! 
Vermoedelijk had hij heel hoog gescoord…! 
__________________________________________________________ 
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HOE SLAPEN VISSEN ? 
Ieder van ons heeft ontspanning nodig en moet uitrus-
ten om nieuwe energie op te doen.  
In de eerste plaats doen wij dit door te slapen.  
Maar vissen? Slapen zij ook en kunnen zij hun ogen 
dicht doen? Waar en hoe slapen zij dan wel? 

 
Vissen slapen, net zoals wij, om zich te ontspannen en krachten op te 
doen voor de volgende dag. De voorwaarde is wel dat ze hun zwembe-
wegingen moeten kunnen stoppen of op zijn minst tot het minimum kun-
nen beperken. Tevens wordt de ademhalingsfrequentie lager, bij de 
meeste vissen af te lezen aan de intensiteit van de bewegingen van het 
kieuwdeksel. Hun ademhaling wordt dan ook regelmatiger, net zoals bij 
ons wanneer wij ontspannen zijn, dit gebeurt onbewust. 
Vissen zoeken een rustig plekje op om 's nachts te kunnen slapen. Dit 
vinden ze weg van de stroming of, zoals sommige soorten, tegen de 
stroming in, in de beschutting van een of ander obstakel zodat ze niet 
weggespoeld worden.  
Maar de meeste vissen liggen op de bodem, vaak in kuiltjes of ondiepe 
geultjes. Andere vissen slapen dan weer tussen de planten, dood hout of 
onder in het water hangende takken onder het wateroppervlak.  
Alleen de labyrintvissen hebben geen keuze: zij moeten regelmatig lucht 
uit de atmosfeer halen. Ook in de vrije natuur zoeken ze een slaapplaats 
met voldoende dekking omdat ze anders gevaar lopen door nachtelijke 
rovers te worden opgegeten.  
Veel vissen rusten dan ook tussen de rotsen of hout of in één of ander 
hol in de oever om viseters te ontwijken. In enkele gevallen bij extreem 
goed weer, net onder het wateroppervlak. Dit heeft als voordeel dat ze 
zich dan in zuurstofrijk water bevinden. 
 
In ons aquarium gedragen onze vissen zich niet anders dan hun vrije 
soortgenoten. Ze zoeken de bodem op of leunen tegen een of ander 
voorwerp of brengen de nacht door tussen planten of direct onder het 
wateroppervlak.  
 
Vissen hebben geen oogleden en kunnen hun ogen dus niet sluiten. 
Slechts enkele vissen kunnen de lichtinval in hun oog sturen. Dit mecha-
nisme stelt hen in staat om ook in slechte omstandigheden te kunnen 
zien, niet om de lichtinval te verhinderen. In de vrije natuur is het voor de 
vissen ook niet echt nodig om hun ogen te sluiten, 's nachts wordt het 
toch donker. 
Vissen kunnen, in tegenstelling tot de mensen, overdag niet slapen. In 
een aquarium zijn ze van ons afhankelijk. Wanneer het licht uitgaat wil-



 20 

len ze een goede nachtrust hebben. Pikdonker hoeft het niet te zijn. In 
de vrije natuur slapen de vissen bij het licht van de maan en de sterren. 
Volledig donker is onnatuurlijk. Daarom mag er in het aquarium ’s nachts 
best een zwakke “maanverlichting” branden.  
Onze vissen gaan zuinig met energie om. Ze hoeven bij het zwemmen 
weinig lichamelijke inspanning te verrichten en kunnen hun bewegingen 
doseren, zodat ze ook met weinig slaap toe komen.  
 
Een aantal vissen krijgt 's nachts een andere kleur. Dat is hun manier om 
zich te camoufleren. De meeste vissen doen dit door hun blinkende kleu-
ren te laten verdwijnen en de licht gekleurde zones met een donkere 
laag af te dekken. Bij sommige soorten verschijnt er een heel ander pa-
troon dan overdag. Soorten die overdag in de school door lengtestrepen 
worden beschermd, krijgen 's nachts een vlekkenpatroon, waardoor hun 
contouren vervagen. Vissen gaan dus niet alleen slapen,veel soorten 
trekken ook nog eens een geschikt nachthemd aan. 
 

Door Zwarte tetra, Rosaceus – Wilrijk 
__________________________________________________________ 
 

Gedachten bij het voeren 
van levendbarenden 

 
Dat het mogelijk is om vissen tegenwoordig gevarieerd te voeren weet 
een ieder intussen wel. Het meeste voer is tegenwoordig eenvoudig te 
krijgen en het zelf vangen of 
kweken van voer is niet meer 
noodzakelijk. Er is volop va-
riatie in droogvoer te koop en 
dit kan worden aangevuld met 
een grote diversiteit in diep-
vriesvoer. Dit is voor de 
meeste soorten meer dan 
voldoende.  
Op enkele voedselspecialis-
ten, zoals het levendbarende 
snoekje Belonesox belizanus 

na (op foto man en vrouw), is mijn ervaring dat diepvriesvoer door alle 
soorten wordt gegeten.  
Jarenlang heb ik mijn vissen altijd uitermate gevarieerd gevoerd met gro-
te hoeveelheden hoogwaardig voedsel.  
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Dit staat echter in schril contrast met de situatie in de natuur. Een blik in 
een willekeurig watertje in het land van herkomst van de door ons in het 
aquarium gehouden vissen maakt duidelijk dat daar niet veel voer be-
schikbaar is. Daarom zijn de vissen in de natuur het grootste deel van 
hun tijd kwijt met het vinden van voedsel. Vooral de omnivore soorten, 
bijvoorbeeld zwaarddragers, molly’s en Ameca splendens, zijn de hele 
dag bezig met het afgrazen van stenen om voldoende binnen te krijgen.  
 
Hun relatief lange darmen 
zorgen er voor dat ze veel 
voedingsstoffen uit het 
beschikbare aanbod kun-
nen halen.  
 
  2 jonge Ameca splendens 

 
Deze situatie is niet te 
vergelijken met de situatie 
in het aquarium. Hier 
wordt af en toe voer met een hoge voedingswaarde gegeven en daar-
door heeft de vis in enkele minuten genoeg voedingsstoffen binnen. De 
soorten die gespecialiseerd zijn in dierlijk voedsel hebben in de natuur 
ook meer tijd nodig om voldoende voedsel te krijgen. In het aquarium 
krijgen ze in korte tijd meer aangeboden dan in de natuur. Ook wordt de 
hoeveelheid voer in de natuur bepaald door de seizoenen. Het aanbod 
insecten en hun larven, maar ook kleine jonge visjes, is sterk seizoens-
gebonden.  
 
Onderzoek naar de darminhoud bij carnivore Goodeïden, met een kort 
darmstelsel, toonde aan dat deze vissen zich afhankelijk van het aanbod 
ook lange tijd met plantaardige kost tevreden stellen. Ook de samenstel-
ling van het voer in het aquarium en in de natuur is logischerwijs 
verschillend. Het door ons aangeboden voer komt in dezelfde sa-schillend. Het door ons aangeboden 

voer komt in dezelfde samenstelling in 
de natuur niet voor.  
 

Volwassen Ameca splendens 
 
Samenvattend is het zo dat er duidelij-
ke verschillen zijn tussen het voedsel 
en de tijd die nodig is om voldoende 

binnen te krijgen in de natuur en in het aquarium. Het verschil tussen de 
voedingswijzen in de natuur en in het aquarium heeft gevolgen voor de 
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vissen. In de eerste plaats zijn de vissen in de natuur veel meer tijd kwijt 
met het vinden van voldoende voedsel. Onderzoek van Kelly (2006) naar 
Ameca splendens toont aan dat in de natuur 70% van de tijd wordt be-
steed aan het vinden van voedsel en in het aquarium slechts 7%. 
          

Dit heeft invloed op het gedrag. Aquariumstammen van deze soort blij-
ken agressiever dan de natuurlijke populaties. Aquariumvissen zullen 
een voorkeur hebben voor hoogwaardig voedsel indien dit wordt aange-
boden. Dit is voor hen de meest efficiënte manier om voedsel binnen te 
krijgen. Op de lange duur kan dit gevolgen hebben voor de soort in het 
aquarium. Mogelijk verdraagt de soort dit hoogwaardige voedsel niet op 
de lange termijn en is zij mogelijk niet in staat om zich over meerdere 
generaties in het aquarium te handhaven.  
 
Het continue aanwezig zijn van hoogwaardig voedsel in het aquarium 
kan er ook toe leiden dat de voortplantingsperiode wordt verlengd. Indien 
er in de natuur onvoldoende voedsel is, wat vaak in combinatie met een 
lagere temperatuur voorkomt, zal de soort zich niet voortplanten. Door 
het ontbreken van deze rustperiode in de voortplanting in het aquarium, 
komen de vissen minder tot rust en dit verkort hun levensduur.  
 
Toen ik een tijd geleden bij een kennis was, vertelde hij dat het extra 
voeren met allerlei vormen van hoogwaardig diepvriesvoer volgens hem 
helemaal niet nodig is. Af en toe wat extra’s is meer dan genoeg. Zijn er-
varing is dat de basis prima uit vlokkenvoer kan bestaan.  
 
De laatste tijd probeer ik rekening te houden met bovenstaande punten 
bij het voeren van mijn volwassen vissen. Sommige soorten krijgen een 
langere periode minder hoogwaardig voer, zoals vlokken op plantaardige 
basis. Alleen soorten die ook na enkele dagen geen vlokkenvoer eten 
krijgen diepvries of levend 
voer. Dit voer ik dan wel min-
der. Iedere dag meerdere ke-
ren voeren lukt mij niet. Twee 
keer per dag is voor mij het 
maximaal haalbare. Ik pro-
beer me wel aan te leren om 
het voer dan op verschillende 
plekken in het aquarium te 
strooien. Dan moeten de vis-
sen er een eindje voor zwemmen.                      Black molly’s 
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Gezien de lengte van een aquarium is dit mogelijk niet van invloed, maar 
het is in ieder geval beter dan altijd maar op dezelfde plek voeren. Door 
bovenstaande wordt het voeren van levende watervlooien ook interes-
santer. Ik was hier de laatste jaren niet zo actief mee, omdat deze nau-
welijks voedingswaarde bevatten. Dit hoeft echter niet zo’n probleem te 
zijn. De levende watervlooien zorgen er in ieder geval voor dat de vissen 
iets voor hun kostje moeten doen.  
 
Voor jonge vissen hanteer ik een andere aanpak. Deze krijgen bij mij de 
eerste maanden hoogwaardig voer zoals Artemianaupliën. Om goed te 
kunnen groeien is dit noodzakelijk. Verder is de relatieve darmlengte bij 
jonge vissen kleiner, waardoor ze minder voedingsstoffen uit laagwaar-
dig voedsel kunnen halen.  
 

Of bovenstaande op de lange termijn tot gezondere vissen in mijn aqua-
rium leidt weet ik nog niet. Dit laat zich moeilijk beoordelen. Ik ga het in 
ieder geval voorlopig volhouden en kijken wat de resultaten zijn.  
 

Kees de Jong  
Gelezen in het maandblad van Natuurvrienden – Zwolle 

 

 

Wij zijn uw specialist op het gebied van:  

                   * Amfibieën, hagedissen en slangen. 

                   * Levend voer, krekels vanaf € 1.60. 

                   * Professionele artikelen. 

Met onze jarenlange ervaring zullen wij u graag adviseren. 
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Apistogramma cacatuoides 
(Gekuifde dwergcichlide) 

 

Deze mooie bontgekleurde dwergcichliden komen oorspronkelijk uit 
Oost-Peru en zijn ook voor beginners houdbaar. Het mannetje is 
duidelijk te onderscheiden door zijn bontere kleuren en zijn ver uitgerekte 
rugvin.  
 
Deze soort moet men houden in een bak van minimaal 80cm lengte, 
liever nog groter, met een fijne bodem met kienhoutwortels, planten en 
holen om zich in te verschuilen. Een klein schooltje karperzalmen er bij 
zorgt ervoor dat de vissen zich op hun gemak voelen.  
De soort is een holenbroeder en legt de eitjes bij voorkeur in een holletje 
(bijvoorbeeld in een holle kokosnoot- 
schaal, potje of kruikje maar ook onder 
kienhout kan een holletje gemaakt 
worden).  
Deze soort moet altijd met 1 mannetje en 
meerdere vrouwtjes worden gehouden 
(haremvorming). Normaal is: 1 man met 
3-4 vrouwtjes. 
In de broedtijd kleurt het kleine 
onopvallende vrouwtje ineens helder geel met een duidelijk zwarte 
kopstreep; ze zorgt alleen voor het legsel en kan dan nogal agressief 
zijn. 
Het bonter gekleurde mannetje wordt ca. 7cm, het vrouwtje ca. 4. Deze 
soort heeft minder moeilijkheden met de waterkwaliteit dan andere 
apistogramma’s. Een pH-waarde van 7 volstaat al.  

Als voedsel wordt bij voorkeur levend en 
diepvriesvoer aangenomen in de vorm van 
artemia, mysis, cyclops, daphnia 
(watervlooien), zwarte en witte muggenlar- 
ven,  maar ook vlokvoer wordt geaccepteerd.  
De temperatuur voor deze vis mag 
verschillen van 22-28 graden Celsius; in de 
broedtijd liever rond de 28. Intussen zijn er al 

een paar kweekvormen met andere kleuren op de markt. Van alle 
Cacatuoides soorten bij elkaar zijn er ongeveer 10. 

A.V. De Rijswijkse 
__________________________________________________________ 
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Dag lieve mensen 

 
Dit is mijn allerlaatste kind, het decembernummer. In totaal 
heb ik er 12 gebaard en dat vond ik vaak toch wel een hele 
klus (mijn grootmoeder had 14 échte kinderen – ik weet niet 
of dat  nou “goeie ouwe tijd” moet heten….liever dus 12 
blaadjes).  
Maar ik zwaai af, ook als lid van Aqua Verniam. En geenszins om nega-
tieve redenen wat onze vereniging betreft. Integendeel. Ik vond het altijd 
reuze gezellig en leerzaam. Vaak worden bepaalde leden “oude knarren” 
genoemd. Nou, hier is een vrouwelijke oude knar. Twee bakken werden 
me teveel, sjouwen met water verversen… één bak met mijn lieve visjes 
staat sinds verleden maand bij Jacqueline en die ziet er nu alweer per-
fect uit. Want ze heeft het simpelweg in haar vingers. 
Een andere reden van afzwaaien is dat het koppige lijf enigszins tegen-
werkt. De oogjes maken het autorijden naar Amstelveen in het donker 
wat lastiger (dat is een understatement, want ik zie dan bijna geen don-
der); en de heupjes willen dolgraag, maar die stakkerds worden nogal 
geremd door artrose. Maar laat ik hier niet zeuren over een medisch 
dossier. Het is eenvoudigweg einde verhaal, maar zeker niet zielig hoor. 
De ouderdom komt met gebreken, ik ben als oudje dus vrij normaal. 
Ik wens al onze leden een heel positief jaar toe, en ook daarna. Ga lek-
ker door, ik zal jullie een beetje missen. Want die “knarren” vond ik heer-
lijk om mee te kletsen onder begeleiding van mijn favoriete jonge borrel-
tje en (sorry) sigaretje op de gang. En dan vergeet ik de jongere garde 
niet, allemaal aquarianen die volgens mij hun “eigen systeem” hadden, 
maar juist dan is het zo leuk om je eigen ervaringen weer te geven 
en….proberen die door te drukken; lukte lang-

niet altijd. Ik geef ze groot gelijk! Want kijk 

maar eens naar mijn bak, nu begrijpt u waar-
om ik dit keer niet mee deed aan de huiskeu-
ring…..                             
  
Mensen, good luck, en reusachtig bedankt 
voor jullie geduld als ik misschien teveel vragen stelde aan een spreker 
of zemelde over één bepaald visje of plantje; ik vond het leuke contac-
ten! 
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Wel heb ik toch wat kritiek op onze leden. Jaja, eindelijk kan ik m’n ei 
kwijt, want ik ben nu toch weg. Beetje laf maar nu veilig op afstand. Jullie 
hebben allemaal een bak, soms zelfs meer bakken. Daar hebben jullie 
veel ervaringen mee. Bak overhoop halen, opnieuw opstarten, of 
vissoorten die echt niet bij elkaar horen, of planten die slecht gingen, 
maar door een ontdekking planten weer gered, etc. etc.   
Mijn allerlaatste oproep: schrijf daar iets over, stuur het aan de redactie 
(met fouten of niet, de redactie corrigeert graag, deed ik ook, met liefde).  
Ons blad is een verenigingsblad – dat betekent toch dat we iets meer 
willen weten over onze eigen leden? Ik ken een “oude knar” die zóveel 
ervaring heeft dat hij daar echt ontzettend veel over kan vertellen. Lieve 
oude knar, schrijf iets op, al ben je geen schrijver. Want de andere leden 
leren hier weer van! Maar….een andere knar heeft toegezegd iets te 
schrijven, Nico, kusje! 
De allerhartelijkste groeten van een bijna ex-lid. Ik wens Aqua Verniam 
alle goeds en….wees zuinig op jullie visjes, want zonder jullie (onze) 
verzorging zijn ze nergens!   
Martin, het was een hartstikke leuke samenwerking. Wat hebben we 
gemodderd in het begin! En Peter, jij gaat het blad nu overnemen. Met 
Martin natuurlijk. Maar vooral voor de ‘nieuwe’ Peter: succes en je weet 
het, kom je er niet uit met al dat plakken en 
knippen op je computer, teksten of foto’s precies 
op de juiste plek inpassen zonder wegschieten-
de advertenties of gauw nog twee pagina’s vul-
len omdat de drukker een aantal nodig heeft dat 
je door vieren kunt delen ….ik zal je dan graag 
nog even helpen. Want ik heb er in het begin ook vreselijk veel moeite 
mee gehad. Ook dát heb ik geleerd door….    Aqua Verniam! 

 Wil Hille 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
En dan moet je als redactie toch weer 
een lege plek vullen. Dus hier nog een 
foto van twee….eh….. zéér enthousias-
te aquarianen.   
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Dierenspeciaalzaak 

René Jagerman 

 

Ophelialaan 103 
1431 HC – Aalsmeer 

Telefoon: 0297 – 360690 
E-mail: rene-murielle@live.nl 
________________________ 

 
▪ Alle soorten aquariums 

▪ Uitgebreid aanbod toebehoren 
▪ Grote sortering tropische vissen 

▪ Ruime sortering aquariumplanten 
                                         zonder CO2 gekweekt 
 

Onze vissen controleren wij 
dagelijks per computer! 

  
___________________________________ 

 
Uw adres voor osmosewater 

 
 
Leden van Aqua Verniam krijgen 10% korting 

op het gehele aquariumassortiment 
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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 

 
 


