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Aquapost is een uitgave van Aqua Verniam 
 

De eerst volgende  
bijeenkomst is op 28 
ferbuari 2005. 
 

De heer Hoedeman komt 
een lezing geven over 
planten 
 
Redactie: 
aquaverniam@xs4all.nl 
 
Informatie: 
www.aquaverniam.tk 
aquaverniam@xs4all.nl  
 
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 
lidmaatschap in het lopende jaar wordt 
aangegaan 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 
rekening gebracht. 
 
Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester Aqua 
Verniam Amstelveen 
 
*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen mogelijk 
voor inwoonde huisgenoten van een lid. Zij 
ontvangen géén uitgave van zowel Aqua Post 
als Het Aquarium van de NBAT. 
 

Bestuur: 
 
Voorzitter: 
Ernst Zittema, Praam 341 
1186 TV Amstelveen,  
tel. 020-4532014 
E-mail: irmaja@dds.nl 
 
Secretaris: 
Nico Zonneveld, Wijenburg 142 
1082 VZ Amsterdam, 
tel. 020-6429726 
E-mail: w.zonneveld@ncrvnet.nl 
 
1ste Penningmeester: 
Mirjam Vermeij, Watercirkel 72 
1186 LW Amstelveen,  
tel. 020-6473672 
E-mail vermeij.m@hccnet.nl 
 
2de penningmeester: 
Wim v.d. Born, Moldau 12 
1186 KW Amstelveen, 
 tel. 020-6415190 
 
Ledenadministratie: 
Hans Schattenberg, A. Polaklaan 1 
1187 PW Amstelveen, 
 06-16889454 
aquaverniam@xs4all.nl 
 
Huiskeuringscommissie: 
Ernst en Marianne Zittema, Praam 341 
1186 TV Amstelveen, 
 tel. 020-4532014 
 
Redactie Adres AquaPost: 
Wout Goudriaan, J.v.Gasterenlaan 24 
1187 SE Amstelveen. 
 
 
Aqua Verniam  is opgericht op 24 februari 1955, 
goedgekeurd bij KB van 13 november 1974 
nummer 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 
webpagina? Neem dan contact op met de 
redactie. 
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Van de redactie. 
 
Hier ziet u alweer de tweede uitgave van 
Aqua Post in 2005. Deze uitgave is echt 
een clubblad voor onze vereniging en 
wordt door de leden gemaakt. We hopen 
u te kunnen informeren over wat er 
binnen onze vereniging gebeurt. Hiervoor 
hebben we u hulp nodig, dat wil zeggen 
als u een winkel weet met een leuke 
aanbieding of weet waar speciale 
materialen te koop zijn laat het ons dan 
weten. Misschien is het informatie waar 
andere leden hun voordeel mee kunnen 
doen.  
Aqua Post is het blad om een advertentie 
te plaatsen, als u op aquarium gebied iets 
te koop wil aanbieden. Stuur uw 
advertentie en wij plaatsen deze voor u. 
Het aantal lezers is wel kleiner dan 
voorheen maar een ander lid van de 
vereniging is misschien op zoek naar dit 
onderdeel of visje dat u aanbiedt. Bent u 
opzoek naar andere aquarianen om eens 
gezamenlijk een bezoek te brengen aan 
een winkel buiten onze regio, doe dan 
een oproep in ons blad. Ook als het gaat 
om kleinere dingen zoals het ruilen van 
planten kunt u in Aqua Post adverteren.  
Leden van de vereniging kunnen een 
kleine advertentie plaatsen zoals die van 
slagerij Molleman. Voor advertenties die 
een hele pagina beslaan is op dit moment 
geen plaats meer. U heeft in het eerste 
nummer een stukje kunnen lezen over 
het opstarten van een aquarium, dit 
verhaal zal de komende tijd worden 
vervolgd. Nu kunt u zeggen wat moet ik 
daar nu mee als ervaren aquariaan, maar 
er zijn natuurlijk ook lezers die op dit 
moment met deze hobby beginnen. En dit 
onderwerp is altijd leuk om te laten lezen 
aan mensen die er over denken om aan 
een aquarium te beginnen. Beginners 
fouten zijn er vaak de oorzaak van dat 

mensen het aquarium al snel weer de deur 
uit doen. Het kan gebeuren dat er over een 
onderwerp meerdere keren geschreven 
wordt bijvoorbeeld vanuit een andere 
invalshoek. Heeft u vragen over  planten of 
vissen stuur ze op en wij gaan proberen ze 
voor u te beantwoorden. 
 Ervaringen zijn goud waard, dus heeft u 
iets leuks te melden schrijf er een stukje 
over bijvoorbeeld  uw kweek resultaten of 
de aanschaf van vissen. Stuur dit op en wij 
zorgen voor opmaak en taalcorrectie. 
U kunt dit doen door u stukje op te sturen 
naar: W. Goudriaan  J.v. Gasterenlaan 24 
1187 SE Amstelveen of via E-mail naar 
aquaverniam@xs4all.nl . Heeft u op of 
aanmerkingen over Aqua Post laat het ons 
dan even weten misschien kunnen wij er 
ons voordeel mee doen. 
 
U merkt we willen er een echt clubblaadje 
van maken waarin iedereen zijn ei kwijt 
kan. 
Ernst Zittema zal regelmatig schrijven over 
de dingen die in het bestuur besproken 
zijn. Nico Zonneveld doet de verslaggeving 
van de verenigings avonden en zal ook 
een plant of vis onder onze aandacht 
brengen. Ik zal pagina’s vullen met kleine 
en grote berichten over onze hobby.  
Mirjam Vermeij gaat voor ons op het web 
kijken of er interessante stukjes te vinden 
zijn. Hans Schattenberg doet de 
eindredactie. Hij zet alle stukjes en 
advertenties bij elkaar om er een leesbaar 
blad van te maken. We zijn nog op zoek 
naar een vrijwilliger die een keer per 
maand Aqua Post bij de drukker ophaalt, 
stikkert en naar het postkantoor brengt. 
Wanneer en hoe laat mag u zelf bepalen. 
Het is misschien maar een uurtje werk 
maar de vereniging zal er mee geholpen 
zijn. Heeft u vragen bel me. 
Namens de redactie Wout Goudriaan. 
Tel. 020-6434079 



Blz. 4 

VAN DE KEURMEESTER 
 
Op zaterdag 30 oktober 2004 werden de 
aquaria gekeurd van 9 leden die lid zijn 
van de aquariumvereniging Aqua Verniam 
in Amstelveen. Er werden dan ook 9 
(allemaal A1) vivaria gekeurd. 
Overal werd het water gemeten door 
Ernst. Gemeten werd de pH en de KH, te-
vens kon dan ook het CO2 gehalte bere-
kend worden (dupla tabel). Hieronder zien 
we de tabel met de meetwaarden. 
 

Tabel 1: De metingen. 
Deelnemer pH KH CO2 (mg/ml) 

Zonneveld 7,0   5 15   = groen 

Helsloot 7,0   5 15   =  groen 

Born van den 7,5   7   6   =  bl/gr 

Vermeij 7,0   4 12   =  groen 

Wagemaker 7,4   4   5   =  blauw 

Goudriaan 8,0   6 10   =  bl/gr 

Zittema 6,5   2 18   =  groen 

Scholte 7,0   7 21   =  groen 

Kieft 6,8   6 28   =  geel 

 

Te weinig CO2 = blauw, groen is goed, 
geel is te veel. 
De waarden moeten gezien worden als 
nuttige informatie, conclusies zijn moeilijk 
te trekken omdat dit maar een eenmalige 
meting is, het geeft dus een indicatie. 
Er werd gekeurd volgens de keurwijzer der 
N.B.A.T.  
Bij de uitslag komen we op één tabel uit. 
Dan nu de volgorde van deze keuring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabel 2: Keuringsuitslag. 

De vivaria punten biol. 

1. W. Kieft 
393,0 62,5 

2. W. Goudriaan 392,0 62,5 

3. Marianne en Ernst Zittema 391,0 62,5 

4. H. Scholte 389,0 61,5 

5. W. van den Born 387,5 61,5 

6. R. Wagemaker 385,5 61,5 

7. G. Helsloot 385,5 61,0 

8. N. Zonneveld 379,0 61,0 

9. M. Vermeij 369,5 59,0 

 

Er konden acht bondsdiploma’s worden 
uitgereikt: 
Gefeliciteerd met dit resultaat.  
  
Al met al was dit voor mij ook nu weer een 
gezellige keuringsdag. In elk geval is het 
verheugend dat er toch 9 deelnemers 
waren. De volgende keer doen er misschien 
nog wel meer mee. Tot ziens.  
 
Bondskeurmeester, A. Spiekstra. 

Aangeboden: 
Jonge keizertetra's, te bevragen bij 
Bert Helsloot; 
telefoon: 020-6426840 
 

Te koop: 
Volglas aquarium 50x30x30 
Geheel compleet met tafel, lichtkap 
TL  prijs € 20 
Te bevragen: tel 020-645 33 82 
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Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan 
van de aquariumvereniging Aqua 
Verniam vindt u hier bij een verslag uit 
‘Aqua Verniam’ het clubblad van de 
destijds 10 jaar bestaande vereniging. 
Een stukje Historie. 
 

 
Dhr de Beer,  een van de oprichters. 

 

10 JAREN “AQUA VERNIAM” 
 
Het is nu 50 jaar geleden dat de heren J. 
de Beer, Chr. van den Berge en  
C. Spits, in die tijd nog lid van de K.L.M. 
aquariumvereniging ‘Esomus Danricus, 
de hoofden bij elkaar staken. Zij waren 
het er roerend over eens dat ook in 
Amstelveen een aquariumvereniging 
moest komen. Zo besloten zij om in  
‘d Amstelhoek’ een bijeenkomst te 
organiseren waar iedere liefhebber op 
aquariumgebied van harte welkom zou 
zijn. Met medewerking van het 
Amstelveens Weekblad werden diverse 
oproepen geplaatst om deze bijeenkomst 
bij te wonen. Dhr. Van den 
Nieuwenhuizen zou een bandlezing 

vertonen waarbij hij ook het commentaar 
zou verzorgen. Er verschenen 49 
belangstellenden. Hiervan gaven zich na 
afloop 29 kandidaat-leden op en zo kwam 
de vereniging tot stand. 
Men besloot 15 maart 1955 de eerste 
ledenvergadering te houden. Dan zou men 
ook de uitslag bekend maken van een 
prijsvraag voor een naam van de jonge 
vereniging. De naam Aqua Verniam nam 
men  met algemene stemmen aan. 
 J. van der Zijden heeft deze voorgesteld. 
Het betreft een samentrekking van 
Aquarium-vereninging Nieuwer - 
Amstel. 
Het eerste bestuur bestond uit: voorzitter 
M. Verouden, secretaris Chr. van den 
Berge, penningmeester J. de Beer en de 
comissarissen A.E. Atzema, H. Punt, C. 
Spits en P.A. Duyn. Redactie van het 
maandblad: Chr. van den Berge. 
 
Als we de oude jaargangen van Aqua 
Verniam en krantenknipsels napluizen 
vinden we onder andere: dat in men 
augustus de eerste aquauarium-
keurplploegen samenstelde. J. de Beer 
had hiervan de algemene leiding, verder 
Chr. van den Berge, J. Filius, A. Kemps, J. 
van Olst en C. Spits. Dezen trokken er op 
uit na eerst een cursus als 
verenigingskeurmeester te hebben 
gevolgd. 
In september1955  keurde men de aquaria 
van de medeleden teneinde daar de beste 
in hun klasse uit te halen. De toppers liet 
men herkeuren door leden van a.v. Leeri 
uit Den Haag. Dit was dus de eerste 
huiskeuring waarvoor Jan Spaan een 
wisselbeker beschikbaar stelde. 17 
augustus onderging het bestuur op 
verzoek van de voormalige voorzitter dhr. 
Den Ouden een kleine wijziging. Jan de 
Beer neemt de plaats van dhr. Den Ouden 
in en Dhr. Punt wordt penningmeester. 
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September 1955 hield de Visinkoop-
commissie de eerste uitschepavond. 
Deze commissie bestond uit: J. de Beer 
(inkoop), Chr. van den Berge en A. E. 
Atzema (verkoop. 
5 Oktober is een mijlpaal, H. A. 
Verkouteren meldt zich als 50ste lid.  
Februari geeft een wijziging in het 
bestuur: J. Van Olst wordt 2de secretaris 
A.E. Atzema 2de penningmeester. 
11 mei 1956 geeft de vereniging een 
renteloze obligatielening uit: men heeft 
een schrijfmachine nodig. In de volgende 
maanden wordt deze lening uitgeloot. 
In juni 1956 hield men een schoolcursus 
waarbij men hulp bood bij het inrichten 
van 12 aquaria. Hetzelfde gebeurde in de 
Piet Hein- en de Wilhelminaschool.  
September 1956 opnieuw een prijsvraag: 
het ontwerp voor een omslag van het 
eigen maandblad. Dhr. Kemps is de 
winnaar. De tekeningen in de 
maandbladen waren van J. Wijhenke. 
Tevens vond de 2de huiskeuring in deze 
maand plaats. Ook kwam een eerste 
contact tot stand met de a.v. Esomus 
Danricus. 
In november kwam de bibliotheek van de 
grond met als eerste bibliothecaris:  
J. de Beer. Ook de technische commissie 
begon zijn werk met als algemeen leider 
Frank de Graaf. 
 
Wij schrijven 1957. Een schitterend idee, 
een vakantie noodcentrale, men 
verzorgde bakken van de leden tijdens de 
vakantieperiode. En in september 
natuurlijk een huiskeuring. 
 
In 1958 opnieuw een briljant  idee!  Een 
feestcommissie die ten doel had de 
jaarlijkse feestavond te verzorgen. 
Men had ook lef: in samenwerking met de 
studieclub Amsterdam huurde ze 
Kriterion voor het vertonen van de film 
‘Palmen, vissen en........ tam tam’. 

 
In één jaar een tentoonstelling en een 
huiskeuring te organiseren getuigt van een 
zeer vitale vereniging! Ze hadden wel 
mazzel want de zaal was gratis. 
In november gaaf dhr. J.de Beer de 
voorzittershamer over aan dhr. O.B. de 
Kat. 
 
1959 brengt een nieuwtje, op 3 oktober 
heeft de eerste propaganda avond plaats 
in d’ Amstelhoek. Niet leden kunnen met 
hun aquariumproblemen komen voor een 
advies.  
 

 
Dhr. De Beer voor zijn aquarium 

 
Aqua Verniam krijgt in 1960 een nieuwe 
redacteur. Dhr O.B. de Kat neemt het 
stokje over. 23 en 24 april organiseert de 
studiekring waarin ook Aqua Verniam  
Zitting heeft het Afrikaansymposium in 
Artis.  
Vanwege de goede resultaten belegt men 
op 13 september opnieuw een 
propaganda-avond In Eben Haëzer aan de 
Molenweg te Amstelveen. 
 1961 brengt een nieuwe voorzitter: 
J.Hanegraaf neemt de plaats van dhr de 
Kat  in. Hij vertrekt echter in 1962 en Van 
den Berge gaat hem vervangen. Van den 
Broek zal hem als secretaris bijstaan. 
1962: Een novum. Aqua Verniam houdt 
een diabandlezing ten doop getiteld 
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‘Huiskeuring in beeld. Deze is 
samengesteld door de heren Van den 
Berge en Hanegraaf..  
Februari 1963 geeft opnieuw een 
wijziging in het bestuur te zien. Kleinlein 
neemt de plaats van van den Berge in en 
Henk Scholte doet zijn intrede als 
commissaris. 
11 mei 1963. De V.I.C. verhuist naar 
Maarten Lutherweg 113, de commissie 
bestaat uit 3 man te weten: H.B. Scholte, 
p. Verheul en C. de Wilde. 
Een tweede mijlpaal: men schrijft het 
100ste lid in en wel de heer R. Meijer. 
5 augustus overlijdt een van de 
medeoprichters dhr Atzema. 
 27 September krijgen we er 33 
donateurs bij door het inschrijven van alle 
leden van ‘Aquaria’. Hierdoor is een 
prettige uitwisseling ontstaan door het 
uitwisselen van ideeën. In 1963 schrijven 
we trouwens 39 leden in. 
 
In 1964 zoekt Aqua Verniam opnieuw de 
jeugd op door voor 90 leden van de 
I.V.O. school een lezing met dia’s te 
houden van Arend v.d. Nieuwenhuizen 
getiteld ‘Wilt u er meer van weten’. 
14 mei 1964 kiest men het eerste 
dagelijks bestuur van het district 
‘Amstelland’ waarvan ook Aqua Verniam 
deel uitmaakt. 
24 september 1964: hoera, het 150ste lid 
is binnen dhr S. Tjeerdema uit Abcoude. 
Met ‘Kanarium’ nemen we een 
voorschotje op het jubileum, deze 
tentoonstelling vindt plaats in de bosrand. 
In dit jaar een ledenaanwas van 67 leden.  
 
Deze gegevens betreffende deze 
roemruchte  jaren heb ik geput uit het 
verslag van F.W. Uiterwijk Winkel. 
 
Nico 

 

Regenwater……………  
aquariumwater ? 
 
In de Bloemenkrant van 25 januari 2005, 
staat een stuk over gewasschade in de 
tuinbouwkassen in Aalsmeer. De kwekers 
in Aalsmeer en omgeving wordt 
aangeraden eens om te zien naar andere 
vormen van watergebruik voor hun 
gewassen. Dit stelt minister Veerman in 
een brief aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer naar aanleiding van klachten van 
kwekers over gewasschade die  
veroorzaakt worden door met kerosine 
vervuild regenwater. De vliegtuigen van en 
naar Schiphol zouden de boosdoener zijn.  
 
Onderzoek heeft aangetoond  dat het 
regenwater van de onderzochte bedrijven 
schade aan de gewassen kan 
veroorzaken. Maar, zo stelt de LNV 
minister Veerman, in de analyses van het 
regenwater van de bedrijven zijn geen 
kerosineresten aangetroffen. Hij pleit 
derhalve voor een vervolg onderzoek. 
Binnen een jaar hoopt Veerman 
duidelijkheid te krijgen over de mogelijke 
oorzaak. 
 
Wout. 
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Opfokvoer voor jongbroed 
 

Lang niet elk jaargetijde leent zich voor 
het scheppen van slootinfuus. Voordat de 
watervervuiling ongenadig toesloeg was 
het geen probleem een perfect voertje te 
scheppen voor praktisch alle soorten 
jongbroed. Wij waren toen in een klap 
van de stinkende infusie-kweekjes af. 
Wel moest je de bezitter zijn van een net 
gemaakt van Nylon-builgaas maasgrootte 
12 xx. Maar dan was het een fluitje van 
een cent.  
Betekent dit dat we nu grote problemen 
hebben om aan opfokvoer te komen. 
Absoluut niet! U gaat het zelf kweken. 
Wel moeten we dan eerst aan een 
reinculture Pantoffeldiertjes zien te 
komen. En in het bezit zijn van een 
goede loep teneinde een cultuurtje op 
waarde te kunnen schatten.  
We starten: Neem een weckglas 
aquarium water met wat bodemvuil en 
doe daarin een stukje in de zon 
gedroogde koolraap. Houd de 
temperatuur op ± 24° C. Wanneer na 2 a 
3 dagen het water sterk vertroebeld moet 
je het stukje koolraap verwijderen. Er zal 
zich een kaamvlies vormen. Zoals je weet 
belemmert dat de zuurstof-opname in het 
glas. Geen probleem: de bacteriën gaan 
dood maar de pantoffeldiertjes overleven. 
Het water wordt na enkele dagen weer 
helder maar er ziet er grijzige slierten in 
zweven. Bekijk deze met de loep, lijken 
de individuen op  de bijgaande figuur dan 
heeft u een cultuurtje pantoffeldiertjes. 
Deze gaan we vermenigvuldigen  maar 
niet in het stinkende soepje dat in het 
Weckglas zit.  Wat hebben we nodig? 
- Ontchloord water: dit krijgen we door 
het 24 uur te filteren over kool bij  ± 24°C, 
- aantal transparante langhalzige flessen, 
- injectiespuit  zonder naald met 
schaalverdeling in cm, 

- dagmelk, koffiemelk of gesteriliseerde 
melk, 
- filterwatten. 
 
Flessen schoonmaken, voor ¾ vullen met 
het gefilterde water, voeg 1,2 ml melk toe 
(afmeten met injectiespuit); 
voeg 2 ml water  met pantoffeldiertjes toe. 
Houdt het geheel op temperatuur: 24°C is 
ideaal, onder de 20 stopt de productie. Nu 
prop filterwatten in de hals van de fles en 
deze bijvullen met chloorvrij water.  
Pantoffeldiertjes zoeken de zuurstof boven 
de wattenprop op en u hoeft ze alleen 
maar af te schenken. Nieuwe  cultures op 
dezelfde manier aanleggen, nu echter 
geen  pantoffeldiertjes met troep gebruiken 
maar een entportie uit een goed lopende 
reincultuur nemen. Wil  een fles die na 3 
dagen oogstrijp is, dan ¼ van de fles 
waaruit je gaat voeren in de nieuw 
opgezette fles doen. Heb je het 
vrijzwemmen van het jongbroed verkeerd 
ingeschat dan kan je het voeren nog ± 3 
dagen uitstellen door dagelijks enige 
druppels melk als aan de cultuur toe te 
voegen.  
 

 
 
Wil je voeren dan neem je een fles waarin 
veel pantoffeldiertjes boven de watten 
zitten. Dit constateert u met behulp van de 
loep. Deze schenk je af in de kweekbak.  
 Meerdere keren een kleine  portie geven, 
is beter dan in een keer een massa. Goed 
gevoed  jongbroed heeft een puntbuik. 
Het artikel van Tomey waaraan deze 
gegevens ontleent zijn kunt u bij mij als 
kopie bekomen.  
Nico 
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Levend voer, diepvries, of 
toch maar uit het busje? 

Tijdens de contactavond d.d. 24 januari jl. 
komt het onderwerp weer eens ter 
sprake. Zoals gewoonlijk zijn alleen 
enkele ‘oude rotten’ fervente 
voorstanders van het zelf scheppen van 
levend voer en van het zelf invriezen van 
de gevangen watervlooien. 
Zo kan je namelijk ook met weinig kosten 
een wintervoorraad opbouwen en je kan 
zelf uitmaken welke maat watervlooien je 
daarvoor gebruikt. Wel is mij opgevallen 
dat de vissen aan ingevroren witte 
muggenlarven moeten wennen. Voor het 
overige: de kwaliteit van goed ingevroren 
watervlooien  doet niet of nauwelijks 
onder voor levend voer. 
Als onderhoudsvoer is de Daphnia prima 
te gebruiken. Voor de goede opfok van 
vissen moet je wel wat gevarieerder 
voeren. Je zal merken dat als je 
Diamantzalmen deze gevarieerde 
voeding geeft het eerst echt juweeltjes 
worden.  
Die dan stukken beter uitgroeien. Daarom 
is het niet verstandig om de bijvang uit 
het aquarium te weren. Wel moet je even 
weten wat onder geen voorwaarde in het 
aquarium met kleinere vissen mag 
komen. Als ik zeg dat libellenlarven 
gerust gevoerd mogen worden dan 
bedoel ik natuurlijk niet de larven van 
Glazenmakers en Korenbouten.  Ook op 
de larven van de geelgerande en zijn 
kleinere neefje moet je zeer alert blijven. 
Die kunnen wel 5 cm groot kunnen 
worden en het zijn geduchte rovers. Het 
voordeel is dat je deze dieren 
gemakkelijk te herkennen zijn.  
Maar b.v. wel de larven van Lestes, 
Sympetrum e.d. Hoe gaan we dat 
bekijken en de vangst analyseren?  
Simpel, door deze in een lichtgekleurde 
platte schaal over te brengen. Dan ziet u 

gelijk of er ook karperluizen bij zitten. Wat 
deze visparasieten zijn lastig van onze 
dieren te verwijderen. 
Hoe komen we erachter wat schadelijk is 
en wat niet? Tijdens de contactavond heb 
ik een boekje laten circuleren getiteld: ‘Bij 
het voerscheppen’ Levend voer in zomer 
en winter van  Tomey. Het is verkrijgbaar 
bij de NBAT en te bestellen bij de penning-
meester. Vindt u na bestudering hiervan 
nog iets verdachts neem gerust contact  
met mij op. 
Vaak krijg ik te horen dat je visziekten 
binnen boord zou halen als je slootvoer 
hanteert. Dat is niet geheel denkbeeldig. 
Mijdt daarom zo wie zo een sloot waarin 
vis zwemt. Zelf overtreed ik deze regel 
vaak als er een erg mooi voertje zit. In mijn 
beste voersloot huist in de zomer een 
joekel van een karper. Als je nu weet dat 
het potje met een breedband 
bestrijdingsmiddel al jaren op de plank 
staat als een soort talisman tegen onheil 
en dat het middel naar een kennis is 
gegaan die weer eens stip in de bak had 
dan loopt het zo’n vaart niet.  
Wel als je vis koopt en deze niet enige tijd 
in quarantaine houdt, of als je enige tijd 
terug een stipuitbraak gehad hebt en nu de 
bodem van de bak grondig omgekeerd. 
Dan moet je de zaak even extra in de 
gaten houden. Uiteraard met het bekende 
potje op de plank. Maar meestal is de 
vlooiensloot niet de boosdoener. Waarvan 
acte. 
Let wel: ik praat in dit geval over soorten 
van het ijzeren bestand en laat 
Discusvissen enz., dus de gevoeliger 
soorten, buiten beschouwing. Je kunt 
bijvoorbeeld dan zomaar flagelaten op 
bezoek krijgen en dan ben je in de aap 
gelogeerd.  
Wie eens meewil op de vlooienjacht moet 
maar eens contact met mij opnemen.       
 
Nico 
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Zwemmende vrouw tussen piranha's' 
verboden 
 
In België is een circusvoorstelling, waarbij 
een vrouw tussen piranha's zwemt en ze 
biefstuk voert, verboden 
 
De Belgische bestuurders deden dat niet 
uit bezorgdheid om de vrouw, maar 
vinden de show zielig voor de vissen. De 
show was te zien in Gent. Wegens het 
dierenwelzijn verbiedt deze stad al langer 
shows met roofdieren: naast tijgers en 
leeuwen zou dat ook piranha's betreffen.  
 
Piranha's voeden zich met vissen, vooral 
met zieke en gewonde exemplaren. 
Enkele soorten kunnen ook gevaarlijk zijn 
voor mensen met verwondingen. Zeker 
als de vissen zijn opgesloten in een 
kleine ruimte en hongerig zijn. 
30-10-2004 RTL nieuws 

 
Vissen in het nieuws staat ook op de 
webpagina van onze vereniging. 
Wout 
 
Zeegrondel, nieuwe vissoort voor 
Nederland  
Publicatiedatum: 23-12-2004 14:18 
NIEUWGEIN - De lijst van Nederlandse 
zoet- en brakwatervissoorten kan 
aangevuld worden met een nieuwe 
vissoort. Het betreft de Zeegrondel of 
Paganelgrondel (Gobius paganellus). 
Van deze soort zijn de afgelopen week 

twee exemplaren van ongeveer 14 cm 
ontdekt in de fuiken van een beroepsvisser 
op de Lek ter hoogte van Schoonhoven. 
De visjes zijn herkend door medewerkers 
van de OVB (Organisatie ter Verbetering 
van de Binnenvisserij) te Nieuwegein  
De Zeegrondel hoort tot de vissenfamilie 
voor de familie zijn de samengegroeide 
buikvinnen, die als een zuigschijf gebruikt 
worden om zich vast te houden aan de 
ondergrond. De rugvin bestaat uit twee 
gedeelten. In Nederland leeft een klein 
aantal soorten grondelachtige in brak- en 
zeewater, zoals de Brakwatergrondel, de 
Zwarte Grondel, het Dikkopje en de 
Glasgrondel. Een andere, verwante 
nieuwkomer die in zoetwater kan leven, de 
Marmergrondel, is de afgelopen jaren 
vanuit het Donaugebied via het Main-
Donaukanaal en de Rijn in Nederland 
terechtgekomen.  
De Zeegrondel is zoals de naam al zegt 
een soort van zee- en kustwateren, maar 
kan ook leven in het zoetwater gedeelte 
van getijdenwateren. De vissoort houdt 
zich vooral op tussen en onder rotsen (de 
Engelse naam is Rock goby), maar maakt 
in onze streken waarschijnlijk gebruik van 
beschoeiingen van stortsteen, zoals bij 
kribben.  
De Zeegrondel komt van nature voor in 
relatief warme kustwateren, van Senegal 
tot aan West-Schotland. Waarschijnlijk kon 
de vissoort door de warme zomers van de 
afgelopen jaren, in combinatie met een 
verbeterde waterkwaliteit van rivier- en 
kustwater, zich naar onze contreien 
verbreiden.   
Bron VOB 
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Interne verwarming 
 
Grote roofvissen als zwaardvissen, 
tonijnen en haaien hebben de in de 
koudbloedige vissenwereld unieke 
eigenschap dat zij hun hersenen en ogen 
kunnen verwarmen. Een Amerikaanse, 
een Australische en een Zweedse 
bioloog hebben nu ontdekt dat 
zwaardvissen met 'warme ogen' beter in 
staat zijn snel bewegende objecten te 
zien, en dus ook in koud water 
snelzwemmende prooien te kunnen 
vangen (Current Biology, 11 jan).  
De biologen deden hun onderzoek aan 
boord van een onderzoeksschip middenin 
de Stille Oceaan ten noorden van Hawaii. 
Met behulp van lange vislijnen vingen zij 
zwaardvissen, grootoog- en 
geelvintonijnen. De vissen werden 
gedood waarna het oog eruit werd 
gehaald en stukjes van het netvlies onder 
vochtige en zuurstofrijke omstandigheden 
in een experimenteerbakje geplaatst. 
Vervolgens testten de onderzoekers hoe 
de lichtgevoelige cellen in het netvlies 
reageerden op lichtimpulsen bij 
verschillende temperaturen.  
Intacte tonijnen en zwaardvissen 
verschillen in de manier waarop zij 
'warme ogen' verkrijgen. Tonijnen 
geleiden de overtollige warmte van de 
zwemspieren via de bloedstroom naar 
hun ogen en hersenen. Zwaardvissen 
beschikken over unieke 
warmteproducerende orgaantjes achter 
hun ogen. De functie daarvan was nog 
nooit goed onderzocht.  
Tijdens het experiment met de 
uitgeprepareerde vissennetvliezen maten 
de biologen de zogeheten flikker-fusie-
frequentie (FFF), de snelheid waarbij 
opeenvolgende lichtpulsen nog net door 
het oog als aparte lichtpulsjes gezien 
kunnen worden. De FFF is een maat voor 

het kunnen zien van snelle bewegingen, 
zoals die van een prooi die probeert te 
ontsnappen. Bij het zwaardvisoog bedroeg 
de FFF bedroeg meer dan 40 hertz bij een 
temperatuur 20C maar daalde tot 5 hertz 
of minder bij 10C. De tonijnenogen 
presteerden iets minder goed, maar ook 
hier bleek het zien van snelle bewegingen 
sterk afhankelijk van de temperatuur van 
het netvlies.  
De FFF neemt niet alleen af met de 
temperatuur maar ook bij een verminderde 
lichtintensiteit. In dieper water waar het het 
donkerder is, kunnen vissen daardoor 
minder goed snelle bewegingen zien. Als 
een zwaardvis op een zonnige dag in 
helder water onderduikt tot een diepte van 
600 of 700 meter is de lichtsterkte daar 
beneden vergelijkbaar met een maanloze 
sterrennacht. Dat heeft dus grote gevolgen 
voor het zichtvermogen van de zwaardvis. 
De onderzoekers berekenden dat de FFF 
op diepten tussen 100 en 500 meter bij 
een netvliestemperatuur van 22oC daalt 
van 40 naar 2 hertz. Zeker in gebieden 
waar de watertemperatuur snel afneemt 
met de diepte kan de zwaardvis voordeel 
hebben van zijn warme ogen. 
Zwaardvissen jagen soms nog in water 
van slechts 3oC, waarbij zij de temperatuur 
van hun ogen 10 tot 15 oC hoger kunnen 
houden.  
Bron: NRC  
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Spetteren bij Van Senten. 
 
Tweehonderdveertig soorten 
aquariumplanten onder handbereik. Dat 
is toch iets waar sommige aquarianen 
van dromen. Het overkwam de 
Spetterclub. De zoon van Hans 
Schattenberg zit op school bij een zoon 
van meneer Van Senten. De vader van 
deze jongen heeft een plantenkwekerij en 
niet zo maar een, nee een 
aquariumplantenkwekerij. Hans heeft 
geregeld dat de Spetterclub eens een 
kijkje mocht nemen bij deze 
onderneming. Op een zaterdagmiddag 
zijn we welkom bij Jan Van Senten, vader 
en kweker. Bij aankomst was ons al 
opgevallen dat hier iemand woont met 
een speciale hobby. In de tuin voor het 
huis zijn twee grote vijvers. Nee, niet voor 
vissen maar voor exotisch pluimvee zoals 
zwanen en ganzen maar ook vele 
soorten eenden. Dit is de hobby van Jan 
en hij weet er veel over te vertellen. Hij 
heeft regelmatig kweekresultaten met zijn 
watervogels. Ondanks dat januari nog 
maar net twee weken oud is heeft het 
zwanenkoppel al vier eieren in hun nest. 
De eenden volgen later, maar onder de 
waterval zijn voor de holbroeders al 
melkbussen ingegraven, die dienen als 
broedplaats. Een tijdklok stuurt de pomp 
aan die de twee vijvers van vers 
slootwater voorziet. Via een overloop 
gaat het restwater weer naar de sloot 
terug. Geen vissen in dit water? Nee, er 
hebben enkele Graskarpers in 
gezwommen maar die maakte met hun 
gespartel de zwanen onrustig. Toch zijn 
er wel vissen op het bedrijf. In het 
waterreservoir waarin het regen water 
wordt opgevangen voor de bevloeiing van 
de planten, wonen vele tientallen Koi 
karpers. Verder heeft een zoon van Jan 
nog een guppen aquarium onder een van 
de tafels in de kas.  

De verwerkingsruimte. Jan laat ons daar 
de drie waterkelders zien waar al het water 
in zit om de planten van water te voorzien. 
In iedere kelder zit water met een andere 
mestsamenstelling. Water wat voor de ene 
plant goed is kan voor de andere plant te 
veel of te weinig voeding bevatten.  
 

 
Een van de waterkelders 

 
Het water wordt door een buizensysteem 
naar en door de kassen geleid. Over de 
tafels waar de planten op geteeld worden. 
Hier nemen de planten water en voeding 
op. Het restwater gaat weer terug naar de 
kelder waar het vandaan kwam. Dit water 
wordt gemeten op voedingsstoffen, die 
aangevuld worden als dat nodig is en weer 
hergebruikt.  
 

 
Vaten met meststoffen 
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Alleen het door de plant en door 
verdamping verbruikte water wordt 
aangevuld door regenwater opgevangen 
op de kassen. Er is een zeef die grof 
afval uit het water haalt zoals bladeren en 
stengels. Onze vraag is dan ook, is er 
geen filter voor bacteriën en algen. Nee, 
zegt Jan, we zouden een te groot filter 
nodig hebben voor al dit water. We 
pompen 150 m2 water per uur rond. Dat 
kost te veel tijd en energie. De oplossing 
is een pomp. Bij een turbine van een 
waterkrachtcentrale vind je geen algen en 
bacterie groei. Dat is de oplossing zegt 
Jan. Het water wordt door een pomp 
geperst waardoor er in de leiding een 
vacuüm ontstaat. Dit vacuüm zorgt ervoor 
dat er een grote werveling door 
onderdruk komt. Alle algen en de meeste 
bacteriën worden daarin kapot geslagen. 
Het bacterie aantal blijft dus onder een 
aanvaardbare norm.  
 

 
De turbine 

 

Alle machines die we zien zijn door het 
bedrijf zelf ontwikkeld soms in 
samenwerking met de Hogeschool van 
Den Bosch. Er zijn verder geen andere 
kwekerijen die waterplanten kweken op 
deze grote schaal. Als u aquariumplanten 
koopt in een aquariumwinkel of 
tuincentrum is de kans heel groot dat ze 
hier uit deze kas komen. Van Senten 
kweekt alleen voor de groothandel en zelfs 
de kleine aquariumwinkel wordt niet door 
hem van planten voorzien. Als particulier 
hoeft u al helemaal niet met een 
winkelmandje langs te komen. Een van de 
afnemers is een groot winkelbedrijf dat 
vestigingen heeft over de hele wereld en 
naast meubelen ook kamerplanten 
verkoopt. Op deze kamerplanten afdeling 
vindt u ook de waterplanten van Van 
Senten, die u als sierplant in een mooie 
glazen bak of vaas op tafel kan zetten. 
Verder gaan er zendingen planten de hele 
wereld over van Amerika tot Japan. Het 
grootste afzetgebied is Europa. 
 

 
Stekjes poten aan de lopende band 

 
Er zijn twee soorten stek materiaal de 
eerste krijg je door een gedeelte af te 
snijden van een moederplant, de tweede 
wordt verkregen door meristeemcultuur. 
Meristeemcultuur is weefselkweek, door 
enkele cellen van een plant op een 
voedingsbodem te laten groeien en die 
telkens te vermeerderen. Door deze 
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manier van werken kun je vele duizenden 
plantjes kweken uit enkele cellen van een 
moederplant. De eerste manier van 
vermeerdering vindt plaats op dit bedrijf. 
De tweede manier gebeurt in Singapore 
en Maleisië, waarna de plantjes naar Van 
Senten worden opgestuurd. Bij de eerste 
handeling wordt het stekmateriaal 
opgepot op steenwol. Dat wil zeggen: het 
plantje wordt met behulp van een 
machine in steenwol geklemd en met de 
hand in een plastic potje gedaan, de 
potjes worden op een tray gezet waarin 
het plantje het grootste deel van de 
groeiperiode zal doorbrengen. Andere 
stekjes worden in steenwol gedaan en in 
terracotta potjes gezet. Deze plantjes 
vinden hun bestemming als sierplant en 
worden niet in de kas verder opgekweekt 
maar meteen doorverkocht. Loodjes om 
de plantjes zijn slecht voor het milieu en 
worden daarom niet meer gebruikt. 
Ook heeft Van Senten een doe het zelf 
pakket ontwikkeld met een vaas, plantjes 
en grint, waarmee u zelf een kleine 
onderwatertuin kunt maken. 
 

 
De ketel 

 
In het ketelhuis is de grote 
verwarmingsketel aanwezig. Het Co2 
wordt direct uit de uitlaatgassen van de 
ketel gehaald en de kas in geblazen. Het 
Co2 wordt gemeten, zodat de juiste 
verhouding wordt toegevoegd in de 

kaslucht. Dit is een professioneel Co2 
systeem, zo ziet u maar weer ook een 
kweker gebruikt Co2 om zijn gewas 
optimaal te laten groeien.  
 
We lopen nu de kas in en de hoge 
luchtvochtigheid (80%)is meteen voelbaar. 
U heeft het al kunnen lezen de planten 
worden op tafels geteeld. Dit zijn roltafels 
om ruimte te besparen. De planten staan 
met hun wortel in het stromende water, 
deze manier van kweken noemen we 
“supmeers”, boven water. Echte 
waterplanten die onder water groeien 
worden in het buitenland gekweekt en door 
Van Senten doorverkocht maar niet zelf 
opgekweekt.  
 

 
In de kassen 

 
We lopen langs de lange tafels vol met de 
mooiste planten in vele maten en soorten 
van rood tot donker groen en er zijn ook 
bonte variëteiten. Tot onze verbazing zien 
we een tafel met Echinodrus soorten met 
bladeren van 40 cm lang en 20cm breed. 
Een blad kan al een klein aquarium vullen. 
Jan vertelt ons dat die voor de Duitse 
markt geteeld worden. In Duitsland zijn er 
veel aquarianen met een open aquarium, 
d.w.z. de belichting hangt boven de bak en 
niet in een lichtkap. Planten groeien dus 
gewoon boven het wateroppervlak uit. 
Vandaar deze grote planten.  
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Er worden ook kamerplanten geteeld die 
vinden hun weg in terraria. De meeste 
planten worden toch verkocht voor 
aquaria, er zijn genoeg mensen die een 
nieuw plantenbestand kopen als er 
planten uitvallen. Leden van 
aquariumverenigingen kweken vaak zelf 
hun planten en zijn dan ook niet de 
uiteindelijke koper van de planten die bij 
dit bedrijf geweekt worden.  

 
Zo worden stekjes opgekweekt 

 
Maar toch, ook deze aquariaan ziet soms 
wat moois in een aquariumwinkel staan 
en koopt dan deze plant dan voor zijn 
bak. Jan is een goede verteller en het is 
een leerzame rondleiding door zijn 
bedrijf. Ik heb ook de indruk dat hij iedere 
vierkante meter van zijn bedrijf kent en 
weet wat voor processen daar aan de 
gang zijn. Alle deze processen zijn 
computer gestuurd, bijvoorbeeld wordt 
het door de zon te warm dan gaan de 
ramen open.  
 

 

 
Op de achtergrond Moederplanten 

 
Maar toch houdt Jan alles in de gaten, 
staat er een plantje scheef dan zet hij het 
tijdens de rondleiding op zijn plaats terug. 
Net als in een aquarium moet de kweker 
dagelijks zijn gewas bekijken en als dat 
nodig is ingrijpen. Bijvoorbeeld door bij 
helder zonnig weer het schermdoek uit te 
rollen, om gewas verbranding te 
voorkomen.  
 
De zoon van Jan biedt aan om koffie te 
zetten en die uitnodiging nemen we graag 
aan. We volgen hem naar de kantine waar 
de 22 medewerkers door de week hun 
pauzes houden. Een heerlijke verse bak 
koffie is een mooie afronding van deze 
middag. Dit was een interessant bezoek 
aan een bedrijf waar we weinig over horen, 
maar wel erg belangrijk voor onze hobby.  
 
Deze rondleiding was mogelijk door de 
persoonlijke contacten tussen Hans en de 
familie Van Senten, Jan heeft het veel te 
druk met zijn bedrijf en geeft geen 
rondleidingen aan verenigingen.  
De Spetterclub is weer een ervaring rijker 
en we bedanken Jan Van Senten voor 
deze prachtige rondleiding, zijn tijd en 
aandacht. 
   
Wout Goudriaan 
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Vissen kweken in het 
gezelschapsaquarium    
 
Oorspronkelijk had ik dit stukje heel 
uitgebreid geschreven; echter door een 
fout heb ik de hele tekst gewist. Hierbij 
dan toch mijn nieuwste poging. Voor de 
titel werd ik op het idee gebracht door 
een stukje in de DATZ van dhr. Pinter uit 
de jaren 60. Kweken is niet een vraag 
van kneepjes en geheimen maar van 
weten en ervaring. In 1934 was er zelfs 
nog een “mystieke sluier” over de 
voorplanting van de kegelvlekbarbeel. Nu 
weten we dat het kweken van deze visjes 
geen mysterie is en in feite  helemaal niet 
moeilijk is. Ik heb vorig jaar 600 jonge 
kegelvlekjes gekweekt. 
Er zijn ook voor het 
gezelschapsaquarium zeer veel 
mogelijkheden om vissen te kweken en 
het is ontzettend jammer dat er maar  
heel weinig mensen zijn die het 
daadwerkelijk eens proberen.  
Soorten die zich gemakkelijk voortplanten 
zijn de overbekende gup en de black 
molly. Ook het blauwe baarsje, de 
keizertetra, kersebuikcichlide, killivissen, 
gurami’s en een aantal andere soorten 
zijn heel gemakkelijk tot voortplanting te 
brengen. Veel hangt af van de 
samenstelling en grootte van de bak. Een 
grotere soort als b.v. de Aplocheilus  zal 
alle broed van andere vissen eten.  
Slechts 1 apart bakje zal het 
kweeksucces al enorm helpen al was het 
alleen  om de mannen en vrouwen 
tevoren enige tijd apart te zetten, en de 
vissen gelegenheid te geven af te zetten 
zonder dat de eieren direct worden 
gegeten. Voor wie de smaak van het 
kweken te pakken heeft schept een extra 
bakje meer mogelijkheden vooral om 
soorten te kweken die een voorliefde 
hebben voor het eten van  eigen  kuit. 

Er is geen succes formule te noemen, 
maar wel is het zo dat het beter is niet 
meer dan 2 a 3 soorten door elkaar te 
hebben zwemmen en dan liefst met 
dezelfde geografische herkomst en biotoop 
b.v. Azië of  Zuid-Amerika, hoewel deze 
termen op zich niets zeggend zijn. De 
genoemde continenten zijn zo immens 
groot, dus de  biotopen verschillen vaak 
sterk van elkaar.  
De kunst is om vissen te vinden van 
dezelfde  biotoop, dus een beek b.v. met 
zalmen (neon tetra’s), meervallen en een 
typische oppervlakte vis zoals de bijlzalm. 
Waterkwaliteit en zacht water helpen 
enorm. Regenwater bijmengen  voor de 
zachtwater-soorten uit het Amazone 
gebied en Azië is een must. (Wel even 
door laten regenen voor u dit gaat 
opvangen. (Redactie) 
Een visje als de gup voelt zich 
daarentegen weer  het prettigst in hard 
water waar zelfs wat zeezout aan 
toegevoegd mag worden. Guppen hebben 
een enorm aanpassingsvermogen en 
worden in de natuur zelfs aangetroffen in 
mangrove lagunen die zouter zijn dan 
zeewater, zo ondervond ik in het 
mangrove-gebied van  
Laguna la Restinga op Isla Margarita een 
eiland voor de kust van Venezuela. In het 
Noordzee kanaal worden ze zelfs 
aangetroffen bij de uitlaten van het 
koelwater van krachtcentrales. 
Schuilplaatsen en donkere bodem. In veel 
dierenwinkels worden tropische vissen 
verkocht die zwemmen in een helder 
verlicht bakje boven een hagelwitte 
zandbodem, geen plant aanwezig en een 
stroming waar een consumptie zalm nog 
een flinke dobber aan zou hebben. Het is 
geen wonder dat veel vissen niet mooi op 
kleur zijn in de winkel.  Inderdaad, veel 
vissen voelen zich veiliger boven een 
donkere bodem  met veel schuilplaatsen. 
Dit kunnen we bereiken door hier en daar 



Blz. 17 

turfplaat(jes) neer te leggen, basalt split, 
donker grint of zand te gebruiken en door 
schuilplaatsen te creëren van op elkaar 
gestapelde  stenen (leisteen, flagstones, 
kiezel) in combinatie met kienhout en 
lege kokosnoot schalen. Speciaal het 
blauwe baarsje maar ook Cichliden en 
meervallen zullen deze aangeboden 
schuilplaatsen weten te waarderen en 
ons belonen met jonge visjes.   
Het voeren met watervlooien, witte rode 
en zwarte muggenlarven, tubifex en 
ander levend voer is noodzakelijk voor 
een goede groei en  kuitaanzet. In de 
oudere boekjes lees je “En dan gaan we 
nu goed voeren “. Inderdaad een beetje 
flauw, er gaat niets boven levend voer en 
vissen hebben er altijd recht op om goed 
verzorgd te worden ook als we geen 
jongbroed van ze verwachten. Vissen die 
eenzijdig worden gevoerd zullen eerder in 
de verleiding komen om eigen kaviaar  te 
eten, voor de broodnodige afwisseling. 
Gedempt licht wordt ook erg 
gewaardeerd, dit kan bereikt worden door 
flink wat drijfplanten in de bak te hebben 
daardoor  voelen de vissen zich prettig en 
gaan gemakkelijk paaien. 
Een lichte wisseling in de  dag en nacht 
temperaturen is goed, ook in de natuur is 
er wel enig verschil. 
Niet te veel slakken, die eten eieren. 
Filteren is nodig maar zodra de eerste 
jongen vrijzwemmen het filter af zetten. 
Doorluchten is wel noodzakelijk. Heel 
belangrijk; water verversen liefst met 
enige regelmaat, dus om de 10  a 14 
dagen. Even opletten geen jonge vissen 
mee opzuigen van de bodem of 
oppervlak, afhankelijk van  waar ze zich 
veel ophouden. Als er eenmaal jonge 
vissen zijn dan moeten ze gevoerd 
worden en dat kan denk ik het beste door 
ze slootinfusie te geven, dat wil zeggen 
de fijnste fractie van gezeefde 
watervlooien. Watervlooien kunnen we 

zelf scheppen en komen veel voor in 
sloten rond begraafplaatsen, sportparken 
en dergelijke. Zelf kunnen we kweken ze in 
een ton. Recept: een paar handen vol 
koemest korrels op 100 liter water, wat 
bakkers gist en een kopje melk, scheutje 
watervlooien en voila na een week of wat 
scheppen maar uit de eigen kwekerij. Een 
pekelkreeftjes (Artemia dauphin) cultuur 
opzetten is ook een goede mogelijkheid, 
deze pas uit het ei gekomen kreeftjes  eten 
de jonge vissen ook graag. De eieren van 
de pekelkreeftjes kunt u bij de aquarium 
speciaalzaak kopen. Voor wie alle werk 
rond het levend voer te veel is; alle  
genoemde levend voer is ook bij de 
aquariumspeciaalzaak te koop. Artemia 
quick zijn gevriesdroogde artemia eieren 
die we na een halfuurtje weken direct aan 
onze vissen kunnen geven. Dit is zeker 
een goede afwisseling op het levend voer 
en handig als je even geen bewegende 
lunch voor onze geschubde lievelingen 
hebt.   
Het zou leuk zijn als na aanleiding van dit 
stukje onze leden eens een kweekpoging 
zouden wagen met de vissen die we al in 
ons aquarium hebben 
Casper Mazurel  
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Wat doe ik eraan? 
 
Als oude rot in de aquariumhobby heb ik 
dit nog nooit meegemaakt. Reeds vele 
jaren met vakantie van kort tot lang. Wat 
doe ik daarvoor met mijn aquarium? Voor 
vertrek maak ik alles goed schoon: 
ramen, bodem en filter met inbegrip van 
de slangen. Ik zorg voor droog voer en 
neem contact op met iemand die ze 2 x in 
de week voer geeft en het verdampte 
water bijvult. U weet: dat er een 
spreekwoord bestaat ‘Beter een goede 
buur dan een verre vriend’. Mijn 
buurvrouw verzorgd de kamerplanten en 
de buurman de vissen. Al vele jaren heeft 
dat nooit moeilijkheden gegeven. 
Maar dit jaar ging het fout. Toen ik 
terugkwam was de bak geheel kaal en er 
lag een grote troep molm op de bodem. 
Er was geen plant meer te bekennen. 
Ook waren er wat vissen dood maar dat 
viel eigenlijk nog mee. Ook de garnaaltjes 
hadden het niet overleefd. Maar daar had 
ik gelukkig nog een kweekje van. De 
motorfilter werkte nog evenals de 
verwarming en de schakelklok van de 
verlichting liep prima op tijd. 
Zo vlug mogelijk dus schoonmaken want 
het stonk. Dat moest eerst zei mijn vrouw 
en anders moest de bak weg. Wat doe je, 
wel eerst alles afzuigen met wat 
bodemgrond. Zelfs de wortels waren 
finaal verrot! Werkelijk van alle planten, 
ook mijn mooie Crypto’s waren ter ziele. 
Alle vissen eruit, verse bodemgrond en 
schoon water erin. Daar stond hij dan: 
schoon maar kaal. Maar de club is er ook 
om elkaar te helpen. 
Eerst Henk Scholte en Nico Zonneveld 
gebeld. Jan, kom maar, er is altijd wat te 
halen. Planten erin gedaan, twee mooie 
dubbelschroef Vallisneria’s waren erbij. 
En de Appelslak, voor mijn vakantie 
gekocht als een 3 cm groot slakje, was 

wat groot voor een kweekbakje geworden. 
Dus die maar in de bak gelaten met wat 
jonge Heterandria’s.   Twee dagen later 
zag ik wie de boosdoener was geweest: de 
Vallisneria’s vormden zijn ontbijt en hij vrat 
voort. Hij verhuisde naar een klein bakje 
met planten, die waren na drie dagen ook 
weg! (Had je iets anders verwacht, Jan? 
Nico) 
Gauw met (dr.?) Zonneveld gebeld, 
jammer genoeg had ik geen monster 
genomen van het water in de bak. Hij heeft 
het aquariumwater getest en er 
voedingsstoffen voor de planten in 
gedaan. Nu zit er weer wat schot in. Je ziet 
waar we een club als Aqua Verniam voor 
nodig hebben. Ik houd u op de hoogte hoe 
het met de bak gaat. 
Na alle geboden hulp door Nico staat mijn 
bak er weer zeer goed voor. 
Nico, je bent een kunstenaar. Mijn dank.  
 
Jan de Beer 
 
Naschrift Nico: deze titel dank ik aan het 
feit dat ik aan de hand van watertesten de 
aard van de volgende algen-explosie kon 
voorspellen. 
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