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Aqua post is een uitgave van Aqua Verniam. 
 

De eerstvolgende bijeenkomst is  
Datum: 28 januari 2008 

 

Zeewater door Peter Oranje 
 
 

Redactie: 
redactie@aquaverniam.nl 
 
Informatie: 
www.aquaverniam.nl 
info@aquaverniam.nl 
 
Aqua Verniam houdt iedere 4

e
 maandag van 

de maand een bijeenkomst. 
 

Locatie Adres: 
‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuweramstel 1 
1182 JR Amstelveen 

(N.B.: onder het gemeentehuis) 
Aanvang 20:00 uur 

 

 
Contributie per jaar: 
 

Gewoon lid:   € 45,= 
Jeugdlid:    € 40,= 
65+ Lid:    € 40,= 
Huisgenotenlid *)  €   6,50 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en dient bij 
aanmelding te worden voldaan. Indien het lid-
maatschap in het lopende jaar wordt aange-
gaan is het bedrag naar ratio verschuldigd. 
 
De contributie dient vooraf betaald te worden. 
Opzegging moet 3 maanden voor het einde 
van het jaar plaats vinden. 
Bij te laat betalen wordt er €2,25 extra in reke-
ning 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 Post 
als Het Aquarium van de NBAT. 

Bestuur: 
 
Voorzitter: 
Esther  van Rijnsbergen - Louwerse 
Westwijkplein 126 1187 LW Amstelveen 
tel.  06-22151537 
e-mail: esther@aquaverniam.nl 
 
Secretaris /  ledenadministratie: 
Johan Schipper  
Velperpoort 28 2152 RT Nieuw Vennep 
tel 0252-686665 
E-mail: johan@aquaverniam.nl 
 
1ste Penningmeester: 
Mirjam Vermeij, Boomgaard 63 
1432 LD Aalsmeer 
tel. 0297- 870533 
E-mail mirjam@aquaverniam.nl 
 
2de Penningmeester: 
Ruud Koning, Fideliolaan 121 
1183 PK Amstelveen 
tel. 020-6436208 
E-mail: ruud@aquaverniam.nl 
 
 
De technische commissie 
Pieter van IJsendoorn en Mario de Jong 
Email: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 
0297-560406 
 
Huiskeuringscommissie: 
Ernst en Marianne Zittema, Praam 341 
1186 TV Amstelveen 
tel. 020-4532014 
E-mail: hkc@aquaverniam.nl 

Redactieadres Aqua Post: 
Wout Goudriaan, J. v. Gasterenlaan 24 
1187 SE Amstelveen 
E-mail: wout@aquaverniam.nl 
 
 
 
 
Aqua Verniam  is opgericht op 24 februari 1955, 
goedgekeurd bij KB van 13 november 1974 num-
mer 122.  
Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van 
de K.v.K te Amsterdam onder nr. 531241 
Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra. 
 
Wilt u adverteren in aquapost en of op de webpagi-
na? Neem dan contact op met de redactie.  
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Omdat Leo direct al heel actief was op het 
forum en een foto van zijn bak had ge-
plaatst was ik wel nieuwsgierig geworden 
en wilde ik zijn bak wel eens in het echt 
zien. Ook is Leo de laatste 2 bijeenkom-
sten aanwezig geweest en hij is zeer en-
thousiast en wil ook graag meer betrokken 
worden bij o.a. forum en de internet pagi-
na. 
 
Na een afspraak gemaakt te hebben bleek 
dat hij heel dicht bij mij woont en ik kon 
daar op 28 november dus lekker op de 
fiets naar toe. Na 5 minuten fietsen moest 
ik toch nog even zoeken omdat de huis-
nummers vrij klein zijn en in het donker 
moeilijk te zien, na één keer verkeerd ge-
reden te zijn zag ik plots een groot aquari-
um en het kon dus niet missen! 
Leo’s bak is een ‘recht toe recht aan’ bak 
van Juwel in de maat 120x50x50, zo’n 300 
liter dus. Ik vind dit zelf mooier dan de ge-
bogen voorruiten maar smaken verschillen 
natuurlijk. Ook is een bak met rechte ruit 
makkelijker te fotograferen en het licht kan 
beter in de kap verdeeld worden. Hij pakt 
het  professioneel aan en hij gebruikt 
mooie techniek. Een heel mooie Aquarium-

computer van Dupla die afwisselend de 
temperatuur, tijd en de Ph weergeeft via 
een blauw verlicht display. Dit apparaat is 
tevens de controller voor de bodemverwar-
ming en de Co2 toevoer. Ik hoorde dat hij 
al sinds 1988 geautomatiseerd Co2 toe-
voegt, ik vind dat wel bijzonder want in die 
tijd hoorde je daar nog niet veel van. Ik zag 
een mooie glazen elektrode en een reactor 
waar je de belletjes goed in ziet lopen, 
heel handig. Ook kan deze controller diver-
se stopcontacten schakelen en dient dus 
ook als schakelklok! In de kap zitten 4 Tl’s 
in diverse kleuren en 2 daarvan waren 
zelfs T5, kortom heel modern allemaal. 
De bak stond er mooi bij, heel overzichte-
lijk en fris, de meeste planten doen het erg 
goed, vooral het enorme bos pogostemon 
viel direct op en zag er heel mooi uit. Als je 
goed kijkt zie je wel her en der een algje 
maar bakken zonder alg zie je toch vrijwel 
nooit. Verder een grote bos Belgisch 
groen, een Javavaren, een straatje Lobelia 
en een bosje Rotala. 
 
 
Het visbestand bestaat uit een school Kar-
dinalen, die vielen het eerste op, wat Sia-

Op bezoek bij Leo, één van de nieuwste leden. 
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mese algeneters waaronder één 
“verkeerde”, één Colisa lalia, twee Botia’s 
en wat Corydorasjes. 
Ik had het idee al vóór ik naar Leo toe ging 
maar ik denk dat hij met een paar kleine 
aanpassingen heel hoog kan komen bij 
een huiskeuring, het is duidelijk dat hij 
weet waar het om gaat bij het aquarium-
houden. 
Leo is één van de vele aquarianen die na 
een lange tijd gestopt te zijn toch weer op-
nieuw begonnen is, net als o.a. Bob en ik 
zelf. 
 
Zoals eerder gezegd wil Leo ook graag 
helpen met het bijhouden en actueel hou-
den van de internet site van Aqua Verniam. 
Dat komt goed uit want ik hoor geregeld 
dat het Hans vaak aan tijd ontbreekt om 
dat te doen en ik kan mij voorstellen dat 
zoiets ook veel tijd kost! Goed nieuws dus. 
Ook wil Leo zich wel inzetten om meer 
mensen naar deze site te lokken en zo dus 
ook meer leden te werven en meer actieve 
leden op het forum. 

We hebben ook nog even nagedacht over 
de extra bijeenkomsten en dingen om ge-
zamenlijk te doen, het lijkt ons wel heel 
leuk om eens een rondleiding achter de 
schermen bij Blijdorp en Artis aquarium te 
doen met een groepje van 8 of meer le-
den, beide dierentuinen bieden die moge-
lijkheid en Leo heeft inmiddels een oproep 
gedaan op het forum. 
 
Pieter 
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Hierbij een verslag van een lezing waar-
mee Erik in een avond probeerde ons op 
te leiden tot plantenkwekers van grote 
klasse. Ook uw scribent kwam er achter 
dat hij op zijn oude dag nog een en ander 
kan leren. Tsjonge nog aan toe wat een 
kwaliteit planten liet Erik zien! En dat voor 

zulke schatjes als Blyxa japonica die ook 
al weer niet een van de simpelsten in cul-
tuur is. Maar goed, een mens is nooit te 
oud om te leren. En ik ga een poging wa-
gen om met jullie het gebodene te memori-
seren. 
 
Een handleiding dus! 
Een wel heel simpele manier om algen te 
bestrijden opent het verhaal: bij een goede 
plantengroei heb je geen last van algen. 
En sommige planten maken zelfs antistof-
fen tegen alg. Je moet allen zorgen dat het 
water de juiste voedingsstoffen bevat in de 
juiste samenstelling. 
O ja? En hoe krijg je dat voor elkaar? Want 
dat lukt mij lang niet altijd. Zo! Dat staat er 
tenminste en nu de rest! Hoe krijg ik de 
goede waterwaarden en welke zijn dat? 
 
We gaan aan de slag: 
Wel eens gehoord van de wet van Von Lie-
big? Stel je voor: er staat een ton met dui-
gen in verschillende hoogte. Dan loopt het 
water natuurlijk weg over de laagste duig. 
Dat is zo klaar als een klontje. Maar nu 

gaan we de duigen namen geven van de 
diverse stoffen die een plant nodig heeft. 
Bijvoorbeeld de laagste heet stikstof. 
Nou en? Dat betekent dan wel dat de plant 
juist van de voedingsstof die ze het hard-
ste nodig heeft in verhouding het minste 
krijgt.  
Nu stelt de Wet van Von Liebig dat alle 
voedingstoffen in de juiste verhouding tot 
elkaar aanwezig moeten zijn, wil de plant 
er plezier aan beleven. Stel dat ijzer in een 
overmaat aanwezig is, dan nog zal de 
plant er in ons geval maar een beetje van 
kunnen benutten. Ze kan namelijk maar 
een klein hapje van dat ijzer gebruiken dat 
in een juiste verhouding tot de opgenomen 
stikstof staat. En dan kan je omkomen in 
het ijzeraanbod, maar helaas.........Slechts 
de algen beleven hier plezier van. Door 
hun eenvoudige structuur kunnen zij daar 
wel gebruik van maken. Bovendien kan bij 
een bepaalde pH het ijzer ook nog eens 
het fosfaat vast gaan leggen. En als je 
daar nu juist weinig van ter beschikking 
hebt ben je wel in de aap gelogeerd! Of-
wel: we gaan eens kijken welke onze wa-
terwaarden moet zijn en hoe we dit voor 

Het verhaal van Erik Prins 
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elkaar kunnen krijgen.  
Het wordt een heel verhaal en ik zal het 
wel over enkele AP’s  moeten verdelen. 
 De zuurgraad 
Wij aquarianen hebben het dan over de 
pH. Maar helemaal juist is dat nu ook weer 
niet. De pH is namelijk de negatieve loga-
ritme van die zuurgraad. Wat mij betreft 
een manier om aan te geven of water 
zuur , neutraal of alkalisch reageert. En in 
welke mate dat gebeurt. Laat maar zitten! 
Maar goed we hebben met de pH een 
handvat om aan te duiden hoe hoog of 
laag we deze zuurgraad willen hebben.  
Voor ons als plantenkwekers of aquarium-
houders is aquariumwater met een pH van 
6.5 tot 6.8 ideaal. Dat is licht zuur reage-
rend water. 
Hierin bevindt zich een behoorlijke hoe-
veelheid vrij CO2. 
Maar we moeten ook rekening houden met 
de eisen van de vissen. Een Tanganjika-

cichlide zal daar niet lang in leven. Die 
heeft alkalisch water nodig met pH van 
8.5. En daarin houden maar weinig planten 
het uit.  
Waarom? Planten halen hun koolstof uit 
vrij CO2 dat zich in het water bevindt. Als 
de pH hoog is dan bevindt zich daarin 
praktisch geen CO2. Er zijn maar weinig 
planten die koolstof uit bicarbonaten kun-
nen plukken. Hoornblad is er een van.  
Algen hebben er echter geen problemen 
mee. De baardalg Compsopogon is zelfs 
een kensoort van water met een hoge pH. 
Nu heeft leidingwater een veel te hoge pH 
om het onversneden voor aquariumgebruik 
te adviseren. We moeten het dus aanlen-
gen met onthard water. Dat kan je doen 
met een osmoseapparaat maar dan houdt 
je van 3 emmers water 1 emmer onthard 
water over. Dat is niet zo aantrekkelijk. 
Je kan ook zelf een ontharder maken en 
met Britta werken. 
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Ik vang regenwater op nadat het een flink 
poosje geregend heeft. Als je het meet 
heeft het mooie waarde om met leidingwa-
ter er een geschikt mengsel van te maken. 
Het is even uitproberen maar mij voldoet 
een mengsel van 1 deel regenwater op 
drie delen leidingwater uitstekend. Daar-
mee bereik ik een KH van ±4 Din. 
 
Kh wat houdt dat in?  
Dit is onder liefhebbers een begrip voor 
het zuurbindend vermogen. 
In de praktijk komt het er op neer dat het 
een buffer is en dat je veel minder CO2 
hoeft toe te voegen om de gewenste pH 
van 6.5.- 6.8. te bereiken. 
En dat is voor de vissen en planten een 
stuk prettiger.  
Bij een hoge KH wil de pH ondanks het 
toedienen van veel CO2 maar moeilijk da-
len. En dan kan er voor onze vissen een 
vervelende situatie ontstaan.  
  
Bicarbonaten zijn positieve ionen die het 
zuurbindend vermogen beïnvloeden, we 
noemen dat een buffer, duiden we aan met 
KH, de negatieve ionen duiden we aan 
met GH. 
 
Weer een nieuw begrip. 
Hoe hoog mag die GH zijn? Dit is een een 
afkorting voor gezamenlijke hardheid. Voor 
de GH is 4-8 Din een mooie waarde. 
Hoger geeft problemen, dat verhinderd de 
planten voedingsstoffen op te nemen. Een 
voorbeeld: De bicarbonaten van kalk en 
magnesium maken het voor de plant moei-
lijk om ijzer op te nemen. 
Het is dus best handig om met testsetjes 
de GH en de KH vast te stellen en eventu-
eel maatregelen te nemen als deze waar-
den te hoog zijn. In dat geval dus iets meer 
zacht water toevoegen bij het verversen. 
Of iets vaker water verversen. 
 
Voeding 
Hoe vreemd het ook klinkt, licht is in zeke-
re zin een voedingsstof voor onze planten. 

Erik geeft aan dat je in feite nooit teveel 
licht kan geven als het voedselaanbod 
voor de planten hiermee in balans is. 
Ofwel: als je 20 rijdt doe je dat niet in de 5! 
Hoe bepaal je het aantal buizen in de licht-
kap? Ga er van uit dat je 1TL plaatst per 
±15 cm. En neem dan wel buizen met een 
goed groeirendement en laat de Grolux 
dan maar in de winkel.  
Wil je een maximum rendement van deze 
buizen oogsten verf dan de binnenkant 
van de kap wit! Reflectoren hebben een 
paraboolvorm en een deel van het licht 
komt nooit in de bak terecht. 
Die gebruiken we in principe dus niet. Let 
wel, ik praat hier over het nuttig rendement 
van de lampen, niet over het esthetisch 
gebruik. 
De belichtingsduur houden we op 12 uur 
per dag. Wilt u ‘s avonds kijken dan de 
verlichtingsduur drastisch terug brengen. 
Heb je een kap met 2 buizen per 40 cm 
dan kan je proberen met 14 uur een goed 
resultaat te bereiken. 
 
Nog even iets over het spectrum van de 
buizen. Buizen met mooie of warme kleu-
ren hebben een spectrum dat zelden ide-
aal is voor planten. Er zit teveel kijklicht in. 
Buizen met een goed spectrum zijn de 800 
en de 900 series. Waarbij ikzelf de voor-
keur geef aan de 900. 
De 930, 940 enz. zijn stukken beter ge-
prijsd dan de special lampen die voor uw 
aquarium ontworpen zijn. En het spectrum 
van de 900 serie is ook nog eens veel be-
ter voor onze planten. 
Voor deze keer moet ik het hierbij laten. 
Voor vragen over deze materie kunt u altijd 
terecht bij ondergetekende. (020-
6429726).   
  
Wordt vervolgd. 
 
Nico 
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De contactavond 22 oktober heb ik in een 
vorig verhaal het predikaat ’beregezellig’ 
meegegeven. Laat ik daar nu behoorlijk 
spijt van hebben! Omdat het niet gezellig 
was? Ben je gek!  
Maar ik heb mezelf figuurlijk in de vingers 
gesneden. Bedenk nu eens een overtref-
fende trap voor beregezellig. Goede leer 

voor een volgende keer want deze con-
tactavond was bijzonder geslaagd. Alle lof 
voor de organiserende HKC en haar me-
dewerkers. Op verzoek van Johan heb ik 
aantekeningen gemaakt, maar ik ben niet 
van plan de vivaria van alle deelnemers 
aan de hand hiervan op de snijplank te 
leggen. 
Eerst even mijn erkenning betuigen voor 
het lef van de deelnemers. Het risico is al-
tijd dat een aantal bakken er in de ogen 
van de aanwezigen bekaaid van af komen. 
Dat risico neem je als je aan een keuring 
deelneemt. 
Daar breng ik dan tegenin dat de lager ge-
plaatsten op de ranglijst zulke schitterende 
Antennebaarsjes in de bak hebben dat Ni-
co, die echt wel iets gewend is, er een 
beetje erg stil van werd. En je weet: die 
valt niet zo gauw stil! 
 
Dit zijn kennelijk hobbyisten die hun dieren 
koesteren. Want Ramirezi’s zijn verdraaid 
kwetsbaar. En alleen maar zo ongelooflijk 
mooi als zij in een perfecte conditie zijn! 

Waarbij ik tegelijk wil stellen dat een Rami-
reziman in goede doen, die eieren be-
waakt, een dondersteen is die zelfs een 
fors uitgegroeide Discus de stuipen op het 
lijf jaagt. 
Bij mij dorsten ze destijds volwassen Phyr-
rulina-kereltjes aan te pakken en dat zijn 
geen schatjes als hun territorium belaagd 
wordt. 
Of het dus verstandig is ze met Discussen 
te combineren dat moet je waarschijnlijk 
ondervinden. Maar mooi waren deze dier-
tjes! Ze dragen hun naam Papiliochromis 
(zeg maar: de vlinderkleurige Cichlide) be-
slist niet ten onrechte. 
 
Ik zie al dat ik het getoonde aan het selec-
teren ben en misschien is dat handiger 
dan alles op een rij te zetten.  
 
Over Discussen gesproken: Een flitser is 
wat ongenadig als je deze op de Royal 
blue loslaat. Maar gezien hun formaat ko-
men ze niets tekort. 
Helemaal te gek zijn voor mij Heckels. In al 
hun soberheid vorstelijke dieren. Als je aan 
Heckels durft te beginnen dan heb je lef. In 
zoverre deze zich lieten zien, en dat is tij-
dens een half uurtje keuren niet simpel, 
waren dit puntgave exemplaren. Ik wens 
de Mario’s op deze plaats veel succes met 
hun vissen. 
 
  
Voor een plantengek als ondergetekende 
is een paludarium een feest. Van deze 
combi: Planten/amfibieën of reptielen kan 
je niet zeggen dat het supereenvoudig is te 
realiseren. Ik denk dat ik altijd geneigd zal 
zijn de planten te bevoordelen. En het een 
behoorlijke opgave vind om altijd weer 
voor voedseldieren te zorgen. Onderschat 
dit niet. Maar als het er dan als een plaatje 
bijstaat begint het toch weer te kriebelen. 
Maar het is wel veel simpeler even met je 
netje naar de waterkant te gaan en een dot 

Uitslag huiskeuring 2007 



10 

 

vlooien en muggenlarven te halen. 
Als ik in Hans ‘ paludarium zo’n Dendrobi-
um zie bloeien...........En de toefen Tillan-
dsia’s en andere bromelia’s zie.  
Je moest eens weten hoeveel jaren daar-

aan gekweekt is. Daarbij vergeleken is een 
veldje Crypto’s kweken een makkie! 
Dit is andere koek: orchideeën en brom-
elia’s kweken kost een pietsie meer ge-
duld. Bedenk dat zo’n groep Tillandsia’s 
kweken niet in één seizoen voor elkaar is. 
Een rozet maak pas jonge planten na de 
bloei. En voor dat deze een beetje uit de 
kluiten gewassen zijn, tja, daar gaat wel 
een paar jaar overheen. Hier zagen we su-
blieme groepen. Als je er ooit aan begint 
moet je het volgende regeltje goed onthou-
den: grijze Tillandsia’s vragen een lage 
luchtvochtigheid en komen dus bovenin 
het paludarium. De groene soortjes kan je 
onderin hanteren. Daar is de lucht relatief 
veel vochtiger. Ook orchideeënsoorten 
stellen vaak totaal verschillende eisen. 
Een Laelia bijvoorbeeld moet warm, droog 
en met zeer veel licht gehouden worden, 
botanische Phalanopsis vragen wat meer 
vocht, maar kunnen wel prima in de huis-
kamer. Bij Dendrobiums moet je weer op-
passen dat je geen soorten kiest die een 
koele rusttijd nodig hebben zoals b.v. Den-

drobium nobile. 
Dan spreken ook de eisen van de kikkers 
een woordje mee. Neem alleen het voer 
kweken maar eens. Je moet verdraaid op-
passen dat je huis niet vergeven wordt van 

de fruitvliegen. Zorg in 
ieder geval als je daar 
aan begint dat je de krul-
vleugels krijgt. De nor-
male is verdraaid vlug en 
moeilijk op korte termijn 
in huis uit te roeien in 
geval ze ontsnappen. 
Een hobby waar je flink 
wat kennis voor in huis 
moet hebben! 
 
Dat is niet het geval met 
Eikenbladvarens en 
Hoornblad. Daar kan je, 
figuurlijk gesproken, bij 
blijven zitten en dan zie 
je ze groeien. Dat geldt 

voor beide soorten. Toch vragen ook deze 
schoonheden, want dat zijn het wel dege-
lijk, juist door de snelle groei veel onder-
houd en een uitgekiende bemesting.  
Het geheim van een veldje Ceratopteris, 
zoals de Eikenbladvaren van voren heet, is 
heel simpel: neem een uitgeleefd blad van 
redelijke afmetingen. Maak een boogje van 
een kabelbindertje knip er twee punten 
aan en leg daarmee het blad op een rede-
lijk verlichte plek op de achterwand vast. 
Binnen de kortste keren komen er plantjes 
op. 
De knopjes die op het blad verschijnen 
noemen we adventiefknoppen. Met een 
paar bladen met jonge plantjes kan je in 
‘no time’ een achterwand bekleden. 
Overigens: de plantjes zijn in ±4 weken al 
weer te groot en dan moet de volgende se-
rie bladen er weer op. Het is, evenals 
vlooien vangen, een handigheid. Dat zei-
den ze vroeger bij ons thuis ook, maar dat 
waren geen watervlooien, bedenk ik me nu 
achteraf. 
  



11 

 

Houd wel een plant achter de hand die je 
weer afgedragen bladeren kan leveren! 
Anders komt er een lelijk hiaat in je plan-
tenbestand. 
Waarom dit  ideale planten zijn? Het zijn  
ware nitraat- en fosfaatvreters. En dat ver-
klaart volgens mij waarom mijn bak, on-
danks een regelmatig zeer forse bevolking, 
geen hinderlijke last van algen heeft. Aan-
bevolen! 
 
Toch heb ik grote bewondering voor aqua-
rianen die mooie moerasplanten submers 
kweken. Een bronskleurige Alternanthera 
wordt dan prachtig roodbruin. 
Echt een blikvanger! Daar moet je natuur-
lijk wel iets voor doen! Want deze planten 
hebben veel licht nodig. Zoals al deze zon-
nekinderen een plons licht nodig hebben. 
Maar het resultaat is er dan ook naar. Als 
je bij een echte plantengek komt dan steelt 
zo’n bak de show. 
Maar ook hier geldt: dat lukt niet zo maar. 
In het verhaal over de lezing van Erik Prins 
wordt hierover meer vertelt. Wanneer weet 
ik niet precies want ik vraag deze maand 
nogal wat ruimte van de redactie. 
 
Dat ook de ‘gewone’ en dus niet zo popu-
laire vissoorten verdraaid mooi kunnen 
zijn, laten Marianne en Ernst zien.  
De groep purperkoppen liegt er niet om. 
Deze dieren moet je inderdaad in een gro-
te groep houden. Dan gaan de heren der 
schepping baltsen. Als ze op 
dreef zijn dan zijn we het over 
een ding eens: die wil je nooit 
meer missen. Prachtig purper-
rood en fluweelzwart zijn die ke-
rels uitgedost. En ook de dames 
in hun zilver en zwart jasje annex 
een kastanjebruin neusje mogen 
er zijn. 
Als je het goed doet verrassen 
ze je regelmatig met een paar 
jongen die van de honderden ei-
eren altijd wel overblijven.  
Ook een flinke school Vuurneons 

kan een lust voor ogen zijn. 
 
Een feest der herkenning zijn de Congo-
zalmen die Jos Molleman in een forse 
school heeft zwemmen. Als zoiets langs 
een groep Eusteralis stellata zwemt is dat 
wel een wondermooie combinatie. Dat kan 
je in een showbak combineren. 
Dat plantje is echter een onkruid uit de 
rijstvelden en als je Congo’s in een speci-
aalbak wil houden dan is deze plant na-
tuurlijk contrabande. 
 
Nog een vis laat ik de revue passeren: de 
Leeri’s van Sherwyn. 
 Als ik het voor het zeggen had ging ik 
twee mooie mannen en een groter aantal 
vrouwen houden. Dan zijn de kerels schit-
terend op kleur en de dames worden niet 
teveel lastig gevallen.  
Ze heten bij de Engelsen niet voor niets 
‘Rubin redbreast’! Tegelijkertijd heb je de 
juwelier in huis: de naam Diamantgoera-
mie is ook niet overdreven. In een goede 
conditie eindeloos mooie dieren. 
Overigens heb je voor 2 mannen een terri-
torium te bezorgen als een flinke bak no-
dig. 
  
Al met al viel er veel te genieten en ik hoop 
u de moed gegeven te hebben ook eens 
mee te doen aan de huiskeuring. 
 
Nico 
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Jos Molleman 1
e
 plaats 

�ico Zonneveld 2
e
 plaats 
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Marianne en Ernst Zittema 3
e
 plaats 

Hans Komen 4
e
 plaats 
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Sherwyn Guato 6
e
 plaats 

Esther van Rijnsbergen 5
e
 plaats 
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Jos Molleman 7
e
 plaats 

Mario de Jong 8
e
 plaats 
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Uitslag Huiskeuring Aqua Verniam 
Datum: 20 - 10 - 2007 

       

1 A1 J. Molleman 388,5 61,5 BD z 

2 A1 N. Zonneveld 387,0 62,5 BD z 

3 A1 Marianne en Ernst Zittema 387,0 61,5 BD z 

4 C1 H.W. Komen 385,5 62,0 BD z 

5 A1 
E.van Rijnsbergen-

Louwerse 
383,0 61,0 BD b 

6 A1 S. Guato 379,0 61,5 BD b 

7 C1 J. Molleman 378,0 60,0 BD b 

8 A3 M.V. de Jong 366,5 57,0   

9 A2 M. Roelvink 364,5 57,5   

Mario Roelvink 9
e
 plaats 

Alle foto’s van de huiskeuring zijn gemaakt door Pieter , Marianne en Ernst 



17 

 

Toen ik 3 jaar geleden weer opnieuw be-
gon ben ik uiteraard weer met Chinese Da-
nio’s begonnen, die had ik 30 jaar geleden 
ook en ik heb als tiener heel veel kweeker-
varing opgedaan met deze ‘gewone’ visjes 
waarvan de wetenschappelijke naam Ta-
nichtys Albonubes is. Tanichtys = ‘vis van 
Tan’ (één van de ontdekkers) en Albonu-
bes = ‘witte wolken’ (zo heet de streek 
waar ze vandaan komen). 
Ik heb toen een klein schooltje van 8 stuks 
bij Ranzijn gehaald en nam meteen 5 
Corydorasjes Aneus mee, ik werd toen 
trouwens door de zoon van Rob geholpen 
en heb hem meteen het onderscheid tus-
sen mannetjes en vrouwtjes Danio’s uitge-
legd. 
 
Kleine aantallen voor scholenvisjes maar 
het bakje waar ik mee begon was ook 
maar 60x30x30RR. 
De Danio’s deden het heel goed, één over-
leefde de eerste week niet maar die zal 
wel al ziek geweest zijn want daarna is er 
geen één meer dood gegaan. Idem voor 
de Corydorasjes, ik heb de 4 die het over-
leefd hebben nog steeds. 
Ook wilde ik er t.z.t. weer mee gaan kwe-
ken maar daar had ik op dat moment de 
ruimte niet voor. 
Na enkele weken bleek het aquavirus weer 
heel erg toe te slaan en besloot ik een iets 
groter bakje voor ze te kopen, dat werd er 
één van 200x60x60 en de rest van het ver-
haal is wel bekend bij de meeste leden. Ik 
wil het nu eigenlijk over iets anders heb-
ben. 
 
Als ik in de boeken kijk dan zie ik bij de 
Chinese Danio meestal de volgende wa-
terwaarden: 
Ph: 7.5 – 8.5, Gh 8-16, temp 18-22. 
Deze waarden wijken behoorlijk af van wat 
voor de meeste vissen geldt, vrijwel alle 
Aziatische en Zuid-Amerikaanse soorten 
vragen om licht zuur, zacht water van 22-

26 graden, zeker als je er mee wilt gaan 
kweken. 
Inmiddels was ik al weer succesvol met de 
Danio’s gaan kweken en had ik er al snel 
meer dan 100 rondzwemmen en de Danio-
’s verhuisden naar een andere bak van 
120 x 40 x 40 omdat ik weer een ander 
idee had voor mijn grote huiskamerbak. 
Omdat mijn planten het niet goed deden 
ben ik na enkele maanden ploeteren over-
gestapt op regenwater en dus werd het 
water in de huiskamerbak langzaamaan 
steeds zuurder en zachter. 
De planten begonnen het steeds beter te 
doen en alle hardnekkige (roet)alg ver-
dween vanzelf en is nooit meer in zorg-
wekkende hoeveelheden teruggekomen. 
Later kwam daar ook nog Co2 bij en sinds 
afgelopen maart ben ik overgestapt op os-
mose water omdat ik dan ook in droge tij-
den voor 100% verzekerd ben van vol-
doende water en het scheelt een hoop ge-
sleep met jerrycans. 
Omdat het zo goed werkte in de huiska-
merbak ben ik dit ook in de andere bakken 
toe gaan passen maar naar aanleiding van 
bovenstaande waterwaarden was ik wel 
een beetje bezorgd voor de Chinese Dani-

Chinese Danio’s en hun ‘eisen’, 
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o’s, zouden zij dit wel overleven? 
Ja! en heel goed zelfs! Na enkele maan-
den op 100% osmosewater merkte ik dat 
er véél meer jongen spontaan in de Danio 
bak overleefden en toen ik weer kweken 
opstartte zag ik dat ik véél meer jongen 
overhield dan in het ‘aanbevolen’ water. 
Het kan dus nooit kloppen dat deze vissen 
in de natuur in hard, alkalisch water leven. 
Mijn idee is dat een vis optimaal zal functi-
oneren en zich beter kunnen voortplanten 
onder de beste omstandigheden voor die 
vis. 
Deze Danio’s planten zich bij mij het hele 
jaar door voort, in de winter bij nog geen 
20 graden en ook ‘s zomers bij bijna 30 
graden heb ik altijd volop jongen, ik zie 
geen verschil in aantallen. 
Ook zwemmen ze altijd even vrolijk rond, 
bij 10 graden buiten in de vijver maar ook 
bij 30+ graden thuis. De guppen hingen 
toen een beetje stil naar adem te happen 
aan het oppervlak en de Danio’s doen net 
of er niets aan de hand is. 
Onder de 10 graden worden ze wel wat 
trager en eenmaal rond de 0 graden onder 
het ijs(!) zie je dat ze bijna niets meer 
doen, maar als het warmer wordt zwem-
men ze weer even vrolijk rond. 
 
Wat wel heel jammer is, is dat hun natuur-
lijke omgeving geheel vernietigd is! 
Het ‘witte wolken’ gebied in China is veran-
derd in een ‘grijze’ of zelfs ‘zwarte’ wolken 
gebied en Danio’s zijn al ruim 10 jaar niet 
meer in de natuur aangetroffen, voor de 
Paradijsvis uit de buurt wordt hetzelfde ge-
vreesd. 
In China wordt iedere week een zwaar ver-
vuilende kolengestookte centrale geopend 
en ook de industrie breidt zich daar ra-
zendsnel uit, de natuur verdwijnt daardoor 
even snel. 
Dus onze ‘gewone’ goedkope Daniootjes 
blijken nu een in de natuur uitgestorven 
diersoort te zijn, een goede reden om er 
mee door te blijven kweken. 
 

Ik heb er meestal genoeg en geïntresseer-
de leden kunnen altijd een schooltje krij-
gen. 
 
Helaas heb ik door tijdgebrek nog maar 
één (mislukte) kweek met de Zebra’s van 
Bob kunnen opzetten maar als ik daar ver-
der mee ben volgt dat verhaal ook, er 
zwemt nu al één jong rond dus ze paren 
wel in de drukke bak waar ze in zitten. 
Omdat het zo leuk is om zo een jong te 
zien rondzwemmen is de motivatie ook 
groot om daar mee verder te gaan. 
Ook hoop ik dat de Ancistrussen zich nog 
eens voort zullen gaan planten en t.z.t. wil 
ik ook mijn beste koppel Peru Altums apart 
gaan zetten om ze in alle rust hun jongen 
groot  te laten brengen en dat ik kan begin-
nen met de huiskamerbak te reorganise-
ren, ik heb toegezegd met de volgende 
keuring mee te gaan doen als Adrie weer 
komt keuren! 
 
Pieter 
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De beheerders van het bekende aquari-
umforum, Veni Vidi Vissie.nl,  trekken 
de stoute schoenen aan. Ze zijn druk 
doende om een beurs te organiseren 
die “zijn weerga in Nederland niet 
kent”. De heer Marco Aukes, een van de 
organisatoren, wil graag een toelichting 
geven.  

 

Marco begint meteen enthousiast te vertel-
len: “Over de hele wereld worden grote en 
zeer succesvolle beurzen op ons hobbyge-
bied georganiseerd, maar de Nederlandse 
hobbyist moet daarvoor toch nog altijd 
naar het buitenland. Wij vinden het hoog 
tijd om zo’n professionele beurs in eigen 
land te organiseren.” 

 

Wat bedoelt u met professioneel? 

“Wel, zonder de vele kleinere hobbybeur-
zen ook maar iets tekort te willen doen, 
heb ik  als standhouder en bezoeker toch 
vaak gedacht: dat moet beter kunnen. 

Daarom hebben wij gekozen voor een lan-
ge voorbereidingsperiode om alle aspec-
ten van VVVivarum in detail uit te werken. 
Zo zijn wij sinds oktober 2006 al bezig om 
te kijken naar, onder andere, de juiste lo-
catie, de mooiste materialen om stands 
mee op te bouwen en om uiteraard een in-
teressant activiteitenprogramma te plan-
nen.” 

 
Wat kunnen bezoekers dan zoal aan ac-
tiviteiten verwachten?   

“Twee dagen lang is er op het grote podi-

um een doorlopend programma met lezin-
gen en workshops door internationaal 
hoog aangeschreven sprekers. Bijvoor-
beeld Christel Kasselmann, bekend bij de 
meeste aquarianen. Zij heeft een groot 
aantal plantenboeken op haar naam staan, 
die bij veel hobbyisten in de kast staan. Op 
beide dagen zal zij verschillende lezingen 
geven over aquariumplanten en het inrich-
ten van aquaria. Maar ook zal  ze signeer-
sessies houden, zodat bezoekers hun ei-
gen boek van haar handtekening kunnen 
laten voorzien 

Verder hebben we Oliver Knott die vaak de 
tweede Amano wordt genoemd, naar de 
beroemde Japanse ‘aquascaper’. Hij zal 
op de zondag demonstreren of toveren 
hoe je van een kale bak in een mum van 
tijd een prachtige aquascape maakt. 

En wat denkt u van sprekers als Gilbert 
Maebe (regenboogvissen), Ab Ras 
(zeewater), Dennis Barten (Koi), Marcus 
Bartelds (gifkikkers) en Pieter Bregman 
(fotografie). Allemaal experts op hun ge-
bied. 

Verder organiseren wij leuke kinderactivi-
teiten en voor de aquarianen te bekijken 
showaquaria plus productpresentaties van 
bedrijven, zodat de bezoekers van de 
nieuwste snufjes en ontwikkelingen op de 
hoogte worden gebracht. Sterker nog, er is 
één bedrijf dat zelfs zijn hele lijn aquarium-
producten op onze beurs komt lanceren. 

En dit allemaal onder één dak! Op 5.000 
m2”. 
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Zoals je aangaf zijn er al meerdere, 
weliswaar kleinere  beurzen in Neder-
land? Waarom dan nog ook eens deze 
beurs er bij? 

“Heel eerlijk gezegd doen diverse organi-
saties hun uiterste best, maar er kan zo-
veel meer. Wij willen een breder pakket 
bieden. 

Voor de bezoekers moet het boeiend ge-
noeg zijn om een heel weekend op onze 
beurs aanwezig te zijn. Maar dan moet je 
wel iets interessants kunnen bieden. En 
die bezoekers trek je met een breed activi-
teitenprogramma. En ook nog eens met 
goede voorlichting. Dit alles dan ook nog 
met een hoog amusementsgehalte,  waar-
door zowel de beginnende als de gevor-
derde hobbyist geïnspireerd weer naar 
huis gaat. Wij richten ons dan ook op een 
minimum van 5.000 bezoekers, waarbij we 
zelf denken  dat dit een redelijk voorzichti-
ge inschatting is. 

Maar de standhouders zijn net zo belang-
rijk. Die moeten het gevoel krijgen gewaar-
deerd te worden; ze  moeten zo tevreden 
zijn dat ze zich direct weer voor een vol-
gend jaar aanmelden.” 

 
Dat internetforum is inmiddels de groot-
ste in de Benelux. Daar kan iedereen 
toch ook de nodige voorlichting en  in-
formatie inwinnen? 

“Zeker, dat gebeurt ook. Het is een druk 
bezocht forum en iedereen kan vragen 
stellen, waarop men snel een antwoord 
krijgt. En ergens is het vissenwereldje toch 
weer klein, want regelmatig zien we zelfs 
keurmeesters van de NBAT op het forum 
langs komen die uitstekende adviezen ge-
ven. 

Onderhand zijn de professionele beurzen 
in het buitenland zeer druk bezocht. Men 
wil de showbakken en de productpresenta-
ties ter plekke bekijken, er direct vragen 
over kunnen stellen en collega hobbyisten 
ontmoeten. Een persoonlijk contact is ui-

teraard altijd leuker. Want een hobbyist is 
nooit uitgeleerd, hij wil altijd beter. Daarom 
bijvoorbeeld ook de interessante lezingen 
en workshops.” 

 
Zo’n beurs lijkt dan wel een prachtig ini-
tiatief, maar om zoiets te organise-
ren** U bent geen commercieel be-
drijf die voor zoiets een ruim budget 
klaar heeft liggen. 

“TjaR..het organiseren, dat is inderdaad 
niet mis, haha. Zoals ik zei zijn we al sinds 
oktober 2006 bezig met de voorbereiding 
van zo’n topevenement. 

Het begint met de selectie van een ge-
schikte hal, centraal in Nederland natuur-
lijk. Die zijn er niet in overvloed en zeker 
niet met een omvang die al onze ambities 
kan herbergen. Dus de Veemarkthallen in 
Utrecht met 5000 m2 bleken na uitgebreid 
onderzoek het meest geschikt. Die ruimte 
hebben we hard nodig, want een groot 
aantal importeurs, fabrikanten, groothan-
delaren, winkeliers en uitgeverijen van 
boeken en tijdschriften geven acte de pré-
sence. 

Maar dán, hè. Dan begint het pas. Een 
duidelijk en alles dekkend reglement op-
stellen, promotie, contacten met de spon-
sors en de standhouders, het financiële 
gedeelte, parkeergelegenheid (in dit geval 
gratis), hotels voor de buitenlandse spre-
kers, een aparte ruimte en attributen voor 
hun lezingen en workshops, beveiliging, 
een kinderhoek, verzekering, toezicht en 
ga zo maar door. We zijn er dus al lange 
tijd  mee bezig, we gaan niet over één 
nacht ijs, maar wie wij ook benaderen, 
iedereen is enthousiast. Van sponsors tot 
de gebruikers op ons forum. Uit die laatste 
groep, waarin zoveel verschillende discipli-
nes aanwezig zijn, hebben we een werk-
groep gevormd. En allemaal willen ze hun 
professionele steentje vrijwillig bijdragen. 
Van grafische ontwerpers, ICT-ers, profes-
sionele begeleiders voor de kinderhoek, 
controleurs, zelfs beveiligers, je kunt het 
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zo gek niet bedenken. Ons motto is niet 
voor niets: “Voor en door de liefhebber”. 

 
Op uw site las ik dat u weer een aquari-
umwedstrijd hebt uitgeschreven. Hoe 
gaat dat in zijn werk? Gaat u bij ieder-
een langs? 

“Nee zeg, dan zouden wij een team van 
twintig man door het land moeten laten rei-
zen om alle inzendingen te beoordelen. 
Net als vorig jaar gaat alles digitaal. Het 
reglement en de instructies staan duidelijk 
omschreven op onze beurssite, 
www.vivariumbeurs.nl. Elke forumgebrui-
ker kan meedoen; wat voor een bak ie-
mand ook heeft, hij past altijd wel in een 
van de speciale categorieën. 

Christel Kasselmann zit, net als vorig jaar, 
in de jury en zij zal op zondag, 9 maart, de 
prijzen uitreiken.” 

 
Wat verwacht u zelf van de beurs? 

“Als u ziet dat bedrijven zich nu al als 
sponsor melden én standhouders zich op-
geven voor een plekje én de aquarianen, 
waar het om gaat, steeds vragen naar het 
waar en wanneer, dan denken wij dat onze 
beurs simpelweg nodig is. En wat wij er 
zelf van verwachten? Een druk bezochte 
beurs. En daardoorRReen beurs  die  
voor zowel bezoekers, standhouders als 
organisatie voor herhaling vatbaar is!” 

 
Wil 
 

 
 

Vissen in het nieuws 
 

Spookhuis behekst door katvis 
In de Chinese provincie GuangXi is een 
spookhuis bevrijd van zijn kwelgeesten. De 
spookachtige geluiden die bewoners al 
een tiental jaar de stuipen op het lijf joe-
gen, bleken afkomstig te zijn van een ben-
de katvissen. Die waren daar in 1995 via 
de wc in de riolering gesukkeld, schrijft Si-
na News. Twee pientere broers kochten 
het vijf verdiepingen tellende huis voor am-
per 4.400 euro, gingen op zoek naar de 
spoken en haalden een tiental katvissen 
boven. Twee vissen wogen zeker vijf kilo, 
de rest ongeveer de helft. De vissen waren 
in 1995 in de riolering gesprongen toen de 
toenmalige bewoner zijn eten, een emmer 
katvissen, even in de badkamer liet staan. 
Twee exemplaren verkozen de wc-pot bo-
ven de kookpot, en stichtten er blijkbaar 
een gezinnetje. 
Zonder katvis is het huis nu zo'n 90.500 
euro waard. 
 

Visgevecht in China eindigt bij recht-
bank 
SHANGHAI - Zoals bekend zijn Chinezen 
liefhebbers van vissen en aquariums, maar 
een inwoner van Shanghai heeft het wel 
heel erg bont gemaakt. Tijdens een grondi-
ge verbouwing legde Shen Lidong een 
enorm aquarium aan in zijn appartement 
op de veertiende etage.  Het gevaarte 
heeft een vloeroppervlak van 13 vierkante 
meter en zit vol grote karpers, bericht de 
Shanghai Daily donderdag. Het was aan-
leiding voor een burenruzie. Zijn onder-
buurvrouw Ma Huilin liet het er niet bij zit-
ten en stapte deze week naar de recht-
bank. Ma deed geen oog meer dicht, zei 
ze, bang dat ze was dat de zware bak 
compleet met water, vissen plus een deel 
van het plafond in haar slaapkamer zou 
belanden. Het slaapvertrek bevindt zich 
precies onder het aquarium. De rechter 
stelde de onderbuurvrouw in het gelijk: 
Shen moet zo snel mogelijk zijn aquarium 
verwijderen. 
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