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

 

www.aquaverniam.nl 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de

 maandag van 

de maand een bijeenkomst, behalve in de 

maanden juli, augustus, december. 

 

Adres: 

“La Plaza”, Groenelaan 

De Helpende Hand 9, Amstelveen 

(schuin t.o. ingang Z.H. Amstelland) 

 

Zaal open: 19.30 uur 

 

Contributie per jaar: 

 

Gewoon lid:   € 60,-- 

Jeugdlid:   € 55,-- 

Huisgenotenlid: *)  € 10,-- 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- en dient 

bij aanmelding te worden voldaan. Indien 

het lidmaatschap in het lopende jaar wordt 

aangegaan is het bedrag naar rato 

verschuldigd. 

 

Contributie dient vooraf betaald te worden. 

Opzegging moet 3 maanden voor het einde 

van het jaar plaatsvinden. 

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

rekening gebracht. 

Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester 

Aqua Verniam, Amstelveen. 

 

*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen 

mogelijk voor inwonende huisgenoten van 

een lid. Zij ontvangen géén uitgave van 

zowel “Aqua Verniam Post” als “Het 

Aquarium” van de NBAT. 

 
 

Websitebeheer en hyves: 

Gerrit-Jan en Sandra Groote Wolthaar 

E-mail: webadmin@aquaverniam.nl 

 

  

 

Bestuur: 
 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar  - voorzitter 

Tel.: 06-15216996 

E-mail: voorzitter@aquaverniam.nl 

 
Tarik Binnekade - secretaris 

Tel.: 06-10889858 

E-mail: secretaris@aquaverniam.nl 

 

Hans Bokje–Penningmeester/  

ledenadministratie                                                                               
Tel.: 0297-287246 

E-mail: penningmeester@aquaverniam.nl  

 

Martin Scheepstra  

Tel.: 020-6416293 
E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

Aart van Altena  

Tel.: 020-4961129  

E-mail: aartvanaltena@kpnmail.nl 

 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: techniek@aquaverniam.nl  
 

 

Huiskeuringscommissie: 

Aart van Altena en Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

 

Verenigingsfotograaf: 

Pieter van IJsendoorn 

(Contactgegevens:zie boven) 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Piet Gaspers  
Martin Scheepstra 

Bertus Veenstra 

E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

 

Aqua Verniam is opgericht op 

24 februari 1955, goedgekeurd bij KB 

van 13 november 1974, nr. 122. 

 

Inschrijvingsnummer in het 

Verenigingsregister van de KvK te 

Amsterdam: 40531241. 

redactie@aquaverniam.nl 

mailto:aartvanaltena@kpnmail.nl
mailto:redactie@aquaverniam.nl
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                            Regenboogvissen in Nederland,  
  
 
In de jaren 90 van de 
vorige eeuw doken er bij 
de Landelijke 
Huiskeuring ineens in 
grote getale bakken op 
met daarin 
vertegenwoordigers van 
de familie van de 
regenboogvissen. En zo 
snel als ze ten tonele 
verschenen, zo snel 
waren ze eigenlijk ook weer verdwenen. En dat is best jammer, 
want de vissen zijn beslist meer aandacht waard dan ze 
momenteel ontvangen.  
De naam regenboogvissen danken de vissen aan het feit dat ze 
voorkomen in bijna alle kleuren van de regenboog en dat ook 
laten zien. Daardoor vormen ze een heel aantrekkelijke groep 
vissen voor het aquarium. Ze zijn er in alle kleuren en maten en 
mits goed verzorgd zijn ze werkelijk schitterend. Moeilijke 

kostgangers zijn het niet; 
ze eten alles en met 
graagte en ze stellen in 
het algemeen geen 
bijzondere eisen aan het 
water, als dat maar fris 
en schoon is.  
De afgelopen jaren 
waren in de winkel 
enkele soorten met 

enige regelmaat te zien. Wat er in de handel is, is echter maar 
een fractie van het aantal soorten dat er bestaat en waarvan de 
ene nog mooier is dan de andere. Die minder gangbare soorten 
zijn moeilijker te verkrijgen, maar er zijn wel amateurkwekers 
waarbij het zeker mogelijk is. Veel van die kwekers zijn 
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aangesloten bij het Internationale Regenboogvissen 
Gezelschap, kortweg IRG. Dit is een internationaal gezelschap 
dat zich bezighoudt met deze zoetwatervissen uit Australië, 
Papoea- Nieuw-Guinea en Irian Jaya en de bijbehorende 
biotopen (leefgebieden van deze vissen). Daarbij gaat het dan, 
naast de “echte” regenboogvissen (de Melanotaeniidae), ook 
om de zogenoemde blauwoogjes (de Pseudomugilidae). II" 
Onder de Melanotaeniidae rekent 
men op dit moment 7 geslachten 
(verdeeld over 75 soorten). Onder 
de Pseudomugilidae kent men 3 
geslachten (verdeeld over 18 
soorten). Ongetwijfeld zal het hier 
niet bij blijven, want er worden nog 
regelmatig nieuwe soorten 
regenboogvissen en blauwoogjes 
ontdekt. Mede uit het ontoegankelijke gebied van met name 
Nieuw-Guinea is er nog veel nieuws te verwachten.  
In Nederland is voor de liefhebbers van regenboogvissen een al 
bestaande afdeling van het IRG nieuw leven ingeblazen: het 
IRG-Nederland. Deze richt zich (als afdeling van de 
internationale groep) op het ook in Nederland weer meer 
bekend maken van regenboogvissen, blauwoogjes en de 
biotopen onder de liefhebbers in de aquariumhobby. Ook zijn er 
kweekprogramma’s om te garanderen dat er goede vis 
beschikbaar is en om te zorgen dat er geen vissoorten verloren 
gaan voor de hobby. 
Het IRG biedt de leden 
een onschatbare 
hoeveelheid aan 
informatie. Daartoe 
wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van 
nieuwe media, zoals 
het internet. Daarnaast 
geeft het IRG nog een kwartaalmagazine uit: “De 
Regenboogvis”.                                               
                                                                             Bron: Aquatoni 
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Het een en ander over kienhout 
 
Kienhout 
wordt vaak gebruikt in het aquarium. Maar het is niet alleen 
decoratief, het heeft nog andere functies. Zo is het een 
uitstekend aanhechtingsmateriaal voor epifytplanten (bijv. 
Javamos, Javavaren, Zuidamerikaanse gladvarens). En je hebt 
er meteen het voordeel bij dat, als er penseelalgen in je bak 
zitten, ze zich op het hout zullen concentreren en de planten 

met rust laten. 
Verder biedt kienhout ook 
prachtige 
schuilmogelijkheden voor 
diverse vissen (denk 
maar aan botia’s). De 
kleur van de vissen zullen 
tevens beter tegen een 
donkerbruine achtergrond 
uitkomen, wat mooi is 
meegenomen.Wel doet 

kienhout de zuurgraad van het water iets dalen. De 
dalingsgraad is afhankelijk van de waterkwaliteit.Niet alle hout 
dat wordt aangeboden, is kienhout. Sommige stukken zweven, 
zelfs na voldoende watering en zullen gaan schimmelen. In dat 
geval moet het hout onmiddellijk worden verwijderd.Alvorens 
het kienhout in het aquarium te plaatsen, moet het eerst een 
behandeling ondergaan. Deze ingrepen hebben tot doel om de 
stoffen, die verkleuring veroorzaken, te verwijderen en het hout 
te laten inwateren. Kleine stukken worden een tijdlang gekookt 
in een pan of ketel. Je zult merken dat het water donkerbruin 
wordt. Ververs dan opnieuw het water en kook het hout nog 
een keer (eventueel met toevoeging van een handvol 
keukenzout). Herhaal deze handeling tot het water licht 
amberkleurig is. Dan zet je het kienhout in koud water 
en laat het er enkele dagen in staan. 
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Grote stukken kun je niet uitkoken. Je moet dan tevreden zijn 
met het inwateren ervan. Neem daarvoor ruim de tijd en ververs 
zolang tot het water met de bruine kleur is verdwenen. Na 
nog een grondige spoelbeurt kan het decoratiemateriaal dan in 
het aquarium worden geplaatst. De kleurstoffen die dan nog 
aanwezig zijn, zijn aanvaardbaar 
 
 
 
overgenomen uit de bundel van Tannia sels  
 
 
 
 
 
 

acs   amstelveen 

risico-analyse en administratieve dienstverlening 

 

Eén loket voor vele diensten zoals: 

 

          acs - de lange                    acs - verzekeringen 

                   Jaarverslagen                                              Verzekeringen 

                   Boekhoudingen                                                Pensioenen 

                   Salarisadministraties                                       Hypotheken 

                   Bedrijfsadviezen                                         Financieringen 

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

http://www.acs-verzekeringen.nl/
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Hallo, mede aquarianen, 

 

Jullie hebben een paar keer geen a.v.p. (aqua verniam post) ontvangen, 

dit omdat onze radacteur Martin Scheepstra ziek is, heeft veel vocht 

achter de longen en het hart gehad en het is nog niet over. 

Wij wensen hem dat ook veel beterschap en een goed herstel toe. 

Gelukkig hebben we in september wel weer een a.v.p. ontvangen. 

Met zeer veel dank aan Bertus Veenstra die het tijdelijk van Martin heeft 

overgenomen, en na Martin zijn herstel verder zal blijven assisteren. 

Namens het bestuur Hans Bokje (Penningmeester) 

 
 

Alles in eigen hand! 

Bij ons in loondienst een combinatie van VCA-gecertificeerde 

timmermannen, loodgieters, tegelzetters, dakdekkers en stukadoors. 

Elke opdracht wordt vanuit één kantoor gestuurd.  

Dit biedt vele voordelen voor onze opdrachtgevers. 

 

Nieuwbouw en renovaties  
voor bedrijven, particulieren en VvE’s in Amsterdam en omstreken.  

Ook verzorgen wij tekeningen en berekeningen 

i.v.m. aanvragen gemeente. 

 

Wilt u weten wát wij allemaal voor u kunnen doen? 

Kijk op onze website.  

Agamemnonstraat 57/1
e
, 1076 LS  Amsterdam  Telefoon: 020 – 614 14 17 
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Aquarium Holgen 

Dé aquariumspecialist sinds 1895 

 
Als de vissen konden lopen, 

dan gingen ze bij Holgen kopen! 
 

Uitgebreid assortiment  
 

  ■ zee- en zoetwaterdieren 
■ aquariumplanten 
■ aquaria, o.a. Juwel en Schwarz 
■ alle techniek en toebehoren 
■ hout en bodemmateriaal 
■ voeding 
_____________________________________________________________ 
 

Jac. van Lennepstraat 64 
    1053 HL Amsterdam 
                 (maandag gesloten) 

(Parkeren om de hoek in de Bilderdijkstraat 

voor € 0,10 – max. 1 uur) 
 

      Telefoon:  020 – 6185563 
                Fax:   020 – 6163434 

    E-mail:  info@aquarium-holgen.nl 
         Website:  www.aquarium-holgen.nl 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:info@aquarium-holgen.nl
http://www.aquarium-holgen.nl/
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Vleesetende plantjes in het aquarium 
 
Vleesetende planten spreken op de een of andere manier tot de 
verbeelding van een ieder. Maar wist u al, dat vleesetende 
planten ook in de vijver en in het aquarium mogelijk zijn? 
Daarbij zal het dan in de regel gaan om een soort blaasjeskruid. 
Blaasjeskruid (Utricularia) is het grootste geslacht vleesetende 

planten met een 215-tal 
soorten die op elk continent 
behalve Antarctica 
voorkomen.  Er bestaan zowel 
soorten die in het water 
groeien als soorten die op het 
land groeien. Het 
kenmerkende van 
blaasjeskruid is de manier 
waarop ze aan hun – 
aanvullende – voedsel komen. 
Blaasjeskruid vangt namelijk 

kleine diertjes door middel van zogenoemde vangblaasjes die 
aan de plant groeien. In het blaasje heerst normaliter een 
onderdruk. Aan het blaasje zit een tastdraad, zoals op het 
plaatje ook te zien is. 
Als nu een diertje tegen 
die draad aan zwemt, 
opent een klepje aan 
het blaasje en de prooi 
wordt in het blaasje 
gezogen door de 
onderdruk. Daarna sluit 
het blaasje weer en het 
diertje wordt door het 
blaasjeskruid verteerd 
en als voedsel 
opgenomen.  
 
Soorten in Nederland  
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In Nederland groeien nog enkele 
soorten blaasjes-kruid, maar ze zijn 
tegenwoordig vrij zeld-zaam, vooral 
omdat hun leefgebied verdwijnt. 

Blaasjeskruid komt vooral 
voor in moerassen. De 
soorten die bij ons groeien 
zijn onder andere Groot of 
gewoon blaasjeskruid 

(Utricularia vulgaris), Klein 
blaasjeskruid (Utricularia 

minor), Plat blaasjeskruid (Utricularia intermedia), en Loos 
blaasjeskruid (Utricularia australis).  In alle gevallen gaat het om 
wortelloze, fijnbladerige, overblijvende planten, die in relatief 
ongerept en schoon water te vinden zijn. De in-landse soorten 
bloeien allemaal met een geel bloemetje. Ze overwinteren door 
middel van zogenoemde winterknoppen. De planten zijn in een 
vijver wel te houden en zonder meer een aanwinst. In Assen is 
blaasjeskruid te bewonderen in de vijver op de hoek van de 
Witterstraat en de Europaweg. Het is te herkennen aan de gele 
bloempjes die over bijna de gehele vijver verspreid te zien zijn. 
Waarschijnlijk gaat het hierbij om groot of gewoon blaasjeskruid 
(Utricularia vulgaris).  Maar voor u nu allemaal naar de vijver 
rent… de plant is beschermd en u mag er dus niet aanzitten!  
 
Voor in het aquarium 
 

                                                  Gewoon Blaasjeskruid 

 Loos blaasjeskruid 
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Blaasjeskruid is ook in het huiskameraquarium te houden, al 
zullen we dan wel moeten kiezen voor een tropische soort. Dan 
is  Utricularia 
aurea een 
goede keuze. 
Het plantje is bij 
de meer 
gespecialiseerd
e webshop te 
verkrijgen en 
uw plaatselijke 
aquarium-
winkel zal het 
ook wel kunnen 
bestellen. Het 
gaat om een 
redelijk snel 
groeiende plant, die je ook kunt laten drijven. Bij veel licht krijgt 
het plantje mooie roze toppen. Een beetje bijvoeren met infusie 
of iets als 
“liquifry” is 
misschien 
iets om over 
na te denken. 
Maar uw 
(jonge) visjes 
en 
garnaaltjes 
zijn te groot 
om op te 
eten. 
Utricularia 
gibba is een 
soort die ook 

nog wel eens 
in een 
aquarium opduikt. Deze soort bestaat vooral uit een netwerk 

                                                                Ultricularia graminifolia 

                                                                      Utricularia aurea 
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van draadjes en kan nogal woekeren. Niet alle aquarianen zijn 
even blij met deze soort; het plant-je kan een fraai bestand van 
javamos compleet overgroeien en je komt er niet gemakkelijk 
weer vanaf. Een gazonnetje in de bak. 
Een vrij nieuwe loot aan de stam van het blaasjeskruid ziet er 
heel anders uit dan de meer bekende familieleden. Vooral de 
liefhebbers van bakken in de Amano-stijl kennen  Utricularia 
graminifolia al als een heel fraai bodem-bedekkertje. Ook voor 
een nanobakje is het plantje heel geschikt.  
Utricularia graminifolia is afkomstig uit Zuid-Oost Azië, waar het 
vaak als een moerasplantje boven water groeit en ook helemaal 
ondergedoken in bronnen en langs kleine beekjes.  Het groeit 
zelden in de volle zon. In het aquarium kan het wat moeilijk zijn, 
het plantje aan de praat te krijgen, maar als dat een-maal gelukt 
is kan het uitgroeien tot een prachtig gazon in de bak en er zijn 
heel fraaie resultaten mee te bereiken. Echt een plantje om 
eens uit te proberen, als je een liefhebber bent van een fraaie 
plantenbak. 
Auteur onbekend 

                        Bron: Aquatoni, Assen 

 

 

Op een boerderij is het paard ziek. De vee arts zegt tegen de boer: “Ik heb 
geprobeerd hem te genezen, maar als hij binnen drie dagen niet weer op zijn 
benen staat, zal je hem moeten laten inslapen vrees ik.” Zijn goede vriend het 
varken komt te hulp en zegt tegen het paard: “Kom op man, sta op!” Maar het 
paard is veel te moe. De tweede dag zegt het varken: “Sta nou toch op man, 
want anders gaan ze je laten inslapen!” Maar het lukt het paard gewoon niet. 
Het varken wil nu echt alles op alles zetten om z’n vriend te redden en zegt: 
“Kom op, als je nu op staat dan kunnen we samen nog jaren verder op de 
boerderij.” Dus het paard raapt al zijn krachten samen en staat op. Daar komt 
de boer. Hij is uitermate tevreden en zegt: “Dit moeten we vieren… slacht het 
varken!!“ 

 

 

 

Mop van de maand  



14 

 

 

Aquaria worden meestal in de volgende groepen 
ingedeeld 

 
 
het tropisch gezelschapsaquarium, meestal met verschillende 
gemakkelijk te houden visies uit verschillende regionen- het 
biotoopaquarium, met alleen maar vissen en planten uit een 
bepaald meer of een bepaalde streek- het speciaalaquarium, 
met maar  
 
1 soort vissen- het koud wateraquarium, met bijvoorbeeld 
goudvissenhet zoutwater- of zeeaquarium, met vissen en 
ongewervelden uit zee (zeeaquaria zijn ook weer in 

verschillende typen in te delen) De 
vissen kom is bewust buiten 
beschouwing gelaten omdat er maar 
weinig vissenkommen zijn die 
daadwerkelijk geschikt zijn om vissen 
in te houden.De genoemde typen 
aquaria zijn vaak ook weer in 
verschillende soorten in te delen, 
maar dan wordt de lijst gigantisch, 
mensen die hier vragen over hebben 
kunnen ze natuurlijk altijd stellen. 

1 Het belangrijkste bij het kiezen van een aquarium is jezelf af 
te vragen wat je mooi vindt. Dat is namelijk meestal de eerste 
reden waarom je een aquarium neemt. Neem je iets dat je 
eigenlijk niet zo heel interessant vindt dat gebeurt het snel dat 
de zorg ‘versloft’, en dan krijg je al gauw te kampen met alg en 
andere problemen, die erg hardnekkig kunnen zijn, en veel 
frustratie kunnen opleveren. Kijk naar vissen (hou je van felle 
kleuren? Bijzondere vormen? Rariteiten misschien zelfs?), naar 
soorten inrichting (veel planten, weinig planten, helemaal geen 
planten maar alleen maar rotsen enz.), naar gedrag van de 
vissen (gemakkelijke visjes die gauw tam worden, vissen met 
broedzorg, vissen die een territorium verdedigen enz. 
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2 Heb je een richting gekozen, dan kun je gaan kijken naar 
welke vissen er precies in moeten komen. Let er op dat de 
dieren niet te moeilijk te verzorgen zijn (als je net begint 
tenminste), dat je niet te veel vissen bij elkaar doet, en dat ze 
qua grootte en agressie bij elkaar passen (nooit grote 
agressieve vissen bij kleine schuwe visjes plaatsen 
bijvoorbeeld) houd ongeveer het volgende aan:- de grootste vis 
mag uitgegroeid maximaal 1/10 van de lengte van het aquarium 
zijn (in een aquarium van 60 cm lang mag de grootste vis dus 
maximaal 6 cm lang worden, bij erg rustige vissen is hier wel 
een uitzondering mogelijk, maar groter dan een cm of 10 gaat 
echt nietper 10 liter netto aquariumwater (netto = ongeveer 4/5 
van het aquarium, als je de bodem, planten, stenen e.d. eraf 
rekent) geldt ongeveer een maximum van 5 cm vis. Dat 
betekent dat ik een aquarium van 60 x 30 x 30 cm maximaal 
21? 22 cm vis kan (60 x 30 x 30 = 54 liter bruto. Netto is dat 
43,2 liter. (43,2 / 10) x 5 = 
21,6). Ook hier valt wat te 
schuiven, maar zorg er dan 
goed voor de visjes over de 
hoogte van het aquarium 
verdeeld worden, dus niet 
alleen maar visjes die zich in 
het midden ophouden, maar 
ook bodembewoners en 
oppervlaktezwemmers. Let vooral op of het aquarium voor het 
oog rustig is, en de vissen elkaar niet te veel najagen. - 
combineer schuwe vissen niet met grote, drukke of agressieve 
vissen- houd scholenvissen altijd in een groepje van op zijn 
minst toch wel 5 stuks- combineer vissen met lange staarten 
(guppen, kempvissen) nooit met vinnenbijters zoals kogelvisjes 
of sumatraantjes 
3 maak een lijstje van wat voor vissen (+ aantallen!) er in 
moeten komen en houd je hier aan!!! Ga nooit naar een 
aquariumzaak om daar wel te zien wat je mee neemt want de 
kans op teleurstelling is groot! Ik ben al vaak verhalen tegen 
gekomen van mensen die een leuk klein visje mee namen dat 
binnen een aantal maanden al veel te groot word, zelfs eens 
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van iemand die een visje van 5 cm mee nam en de volgende 
dag bijna geen enkele andere vis meer in zijn aquarium over 
had, die waren allemaal slachtoffer geworden van de rover die 
hij had gekocht... 
4) als het aquarium eenmaal is aangeschaft, laat het dan rustig 
opstarten. Trek hier enkele weken, misschien zelfs maanden 
voor uit!!! Een aquarium moet een soort ecosysteempje worden, 
hoe beter dit opgestart wordt hoe minder werk je er later mee 
hebt. Begin met de bodem en wat plantjes. In het begin zal 
waarschijnlijk wat van de plantjes afsterven vanwege de 
verandering. Haal de dode bladeren er netjes uit en ververs 
elke week ongeveer 1/3 van het water. Als alles goed lijkt te 
gaan kun je na twee weken de rest van de plantjes er in zetten 

en het inrichten 
zoals je het 
hebben wilt. Laat 
het wederom 2 
weken staan, en 
laat dan de eerste 
visjes komen. 
Kies de kleinste, 

schuwste visjes die op je lijst staan en doe er nooit te veel 
tegelijk. 
5) Als de visjes in het water zitten krijgt het ecosysteempje dat 
je inmiddels hebt opgebouwd een schok te verwerken, omdat 
de visies ineens afval produceren. Als je aquarium genoeg tijd 
heeft gehad om te rijpen zal dit goed komen. Als je materiaal 
hebt om de waarden van het water te meten zul je zien dat er 
eerst een stijgende lijn te zien is in het nitriet (dat zijn de 
ophopende afvalstoffen die de visjes afscheiden) en daarna zul 
je een stijgende lijn zien bij het nitraat (de bacteriecultuur komt 
op gang en de afvalstoffen worden omgezet in voedingsstoffen 
voor planten). Als beide waarden weer normaal zijn kun je weer 
nieuwe visjes in het aquarium laten. 
 
Bron: www.overdieren.nl 
Voor u gelezen in het blad van Aquaterra Zuid 
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Maandag 23 september 2013 

Ledenavond  Op maandag 23 september was het weer tijd voor de 

eerste ledenavond na de zomerstop. De avond stond in het teken van 

het ruilen van planten. Bij aanvang van de avond werden er eerst een 

aantal mededelingen gedaan door de penningmeester Hans Bokje. Deze 

mededelingen waren helaas niet van goede aard. Zo vertelde hij dat 

bestuurslid Martin Scheepstra afgelopen vrijdag acuut in het ziekenhuis 

is opgenomen, omdat hij te veel vocht achter zijn longen had. Zover 

bekend maakt Martin het naar omstandigheden goed. Na dit vervelende 

nieuws werd ook medegedeeld dat onze voorzitter Gerrit Jan Grote 

Wolthaar per 1 januari 2014 na 3 jaar zijn functie neerlegt en de club 

gaat verlaten. Als rede gaf Gerrit Jan aan dat hij het privé momenteel 

moeilijk heeft en dat hij te weinig voldoening haalt uit zijn lidmaatschap. 

Gerrit Jan gaf echter wel aan dat hij bereid is om het onderhoud en 

opnieuw vormgeven van de website voor zijn rekening te nemen. 

Gelukkig was er ook nog een positieve mededeling en dat was dat er 

weer contact is met het bestuur van het NBAT. Het is dan ook vanaf 

heden weer mogelijk om nieuwe leden bij het NBAT aan te melden, 

waarna zij ook het aquarium blad van het NBAT zullen ontvangen.  

Met al deze mededelingen zouden we bijna vergeten dat er een leuk 

onderwerp was voor deze ledenavond, het ruilen van planten. Een aantal 

leden hadden stekken van hun aquariumplanten meegenomen. Alle 

aanwezige leden konden kiezen welke stekken zij wilde voor hun eigen 

aquarium. Na het ruilen werd er kort een boek gepresenteerd over 

Aquariumplanten van Christel Kasselmann. Dit mooie boek is momenteel 

voor slechts een kwart van de originele prijs in de aanbieding. De inkoop 

commissie heeft dan ook alle leden waar een email adres van bekend 

was een bericht gestuurd over deze gezamenlijke inkoop actie. Heeft u 

dit bericht niet ontvangen stuur dan een email naar 

 secretaris@aquaverniam.nl  

 
 

 

 

 

mailto:secretaris@aquaverniam.nl
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Waterwaarden 

Te hoog of te laag? Hier een ‘snelle’ checklist 

In de aquaristiek gelden de volgende regels als een van de 
belangrijkste: meten is weten! Schaf daarom een testsetje 
aan - druppels, geen teststripjes (die zijn minder 
nauwkeurig) en check eens per week of bij behoefte je 
waterwaardes. 

pH 

De pH-graad geeft de zuurtegraad van het water aan. Het is 
belangrijk dat deze waarde stabiel blijft om beschadiging van de 
slijmhuid van de vissen te voorkomen. De ideale waarde voor 
de meeste vissen ligt tussen de 6 en 7. Echter in Nederland ligt 
de pH meestal rond de 7,5. Voor minder gevoelige vissen is dit 
geen probleem. 

pH-waarde 

 
Betekenis 

< 7 Zuur water 

7 Neutraal water 

>7 Basisch water 

 
pH te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

 pH-minus toevoegen  
 Filteren over turf  
 Deels verversen met zuur water  

pH te laag? Zo kun je hem verhogen: 

 pH-plus toevoegen  
 Deels verversen met basisch water  

GH 
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De GH-waarde geeft de totale hardheid van het water aan. De 
ideale waarde ligt tussen de 6 en 16. In Nederland komt er 
meestal middelhard water uit de kraan; dat is dus geschikt voor 
de meeste vissen. 

GH-waarde 

 
Betekenis 

0-4 Zeer zacht water 

4-8 Zacht water 

8-12 Middelhard water 

12-30 Hard water 

>30 Zeer hard water 

 
GH te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

 Filteren over turf  
 Deels verversen met osmosewater  
 Deels verversen met regenwater (pas op voor 

verontreinigd water)  
 Kook het water eerst voordat je het in het aquarium doet, 

wel eerst laten afkoelen natuurlijk  

 
GH te laag? Zo kun je hem verhogen: 

 Hier zijn diverse preparaten voor in de handel  

KH 

De KH-waarde geeft de carbonaathardheid van het water aan. 
Dit bindt zuren waardoor een snelle daling van de PH-waarde 
voorkomen wordt. De ideale waarde ligt tussen de 5 en 10. 
 
KH te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

 Filteren over turf  
 Eikenextract toevoegen  
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KH te laag? Zo kun je hem verhogen: 

 KH-plus toevoegen  

NH4 - NH3 

Dit is de ammonium/ammoniakwaarde. Een hoge waarde 
ontstaat door vervuiling van het water, hierdoor kan ook een 
algenplaag ontstaan. De ideale waarde ligt op 0. 
 
NH te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

 Water deels verversen  
 Meer planten toevoegen  
 Minder voeren  

NO2 

De nitrietwaarde. Bij een te hoge waarde leidt dit tot 
bloedvergiftiging. Houdt de NO2 dus goed in de gaten. 

NO2-
waarde 

 

Betekenis 

0,3-0,9 
Nog niet heel gevaarlijk, ververs dagelijks 30% water 
tot de waarde weer normaal is. 

 

Gevaarlijk voor vissen, ververs dagelijks 50% van het 
water en reinig de bodem. 

 

 Dodelijk voor de vissen. Ververs dagelijks 50% 
van het water en voeg sera toxivec of een ander 
geschikt middel toe.  
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NO3 

De nitraatwaarde. Bij een te hoge waarde sterven vissen en 
planten en is een algenplaag het gevolg. De ideale waarde is 
maximaal 20mg/l 
 
NO3 te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

 Water deels verversen  
 Meer planten toevoegen  
 Minder voeren  

Fe 

Fe is de ijzerwaarde. IJzer is een noodzakelijke groeistof voor 
planten. De ideale waarde ligt tussen de 0,5 en 1. 
 
Fe te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

 Water deels verversen  

Fe te laag? Zo kun je hem verhogen: 

 Meststof toevoegen  

O2 

Zuurstof is voor zowel vissen als planten van levensbelang. Bij 
een te lage waarde zullen de vissen stikken en de planten 
sterven. De ideale waarde ligt boven 4mg/l. 
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CO2 te laag? Zo kun je hem verhogen: 

 Zuurstof toevoegen (in 
aquariumwinkels te koop)  

 Beluchtingspomp installeren  
 Door middel van de 

filteruitstroom het 
wateroppervlak laten bewegen 
(dit verdrijft wel CO2 en dat is 
slecht voor je planten)  

CO2 

CO2, ook wel koolstofdioxide 
genoemd, is een noodzakelijke 
groeistof voor planten. De ideale waarde ligt tussen 10 en 
40mg/l. 
 
CO2 te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

 CO2-toevoer stoppen  
 Door middel van de filteruitstroom het wateroppervlak 

laten bewegen  
  

CO2 te laag? Zo kun je hem verhogen: 

 CO2-installatie aanbrengen  
 Spa Rood toevoegen  

 

 

Cu 

Koper is giftig voor vissen. De ideale waarde ligt daarom op 0. 
 
Cu te hoog? Zo kun je hem verlagen: 
Water verversen met kopervrij water  
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PO4 

Door een te hoge fosfaatwaarde zal er algengroei ontstaan. Het 
ontstaat door een te hoge visbelasting. De ideale waarde ligt op 
max 0,5mg/l. 
 
PO4 te hoog? Zo kun je hem 
verlagen: Water verversen 
(wekelijks 10 - 20%)  

 Snelgroeiende planten 
aanbrengen  

 Matig voeren  

Cl 

Chloor beschadigt de slijmhuid van vissen en mag daarom niet 
in het aquarium voorkomen. De ideale waarde ligt onder 
0,02mg/l. 
 
Cl te hoog? Zo kun je hem verlagen: 

 Water verversen met chloorvrij water  

Met dank aan Funkyfish 

__________________________________________________
________ 
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Ruimte voor adverteerders 
 
 
 

Wist u dat: 
 
 
 

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

aquariumverenigingen 
en relevante instanties, verspreid over heel 

Nederland? 
 

wij u behulpzaam kunnen zijn met het opmaken 
van 

uw advertentie? 
uw logo met eventueel internetadres, indien 

gewenst, vermeld 
wordt op onze Web- en Hyvessite? 

 
Heeft u interesse of verdere vragen, neem dan 

contact op met 
 

 
redactie@aquaverniam.nl 

 

mailto:redactie@aquaverniam.nl

