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

 
www.aquaverniam.nl 

 
Aqua Verniam houdt elke 4de 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. 
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                                     Garnalensterfte 
 

 
 
 
Aquariumhouden is een boeiende hobby, maar je maakt ook af en toe vervelende dingen mee. 
De laatste tijd gaat het biologisch heel goed met mijn huiskameraquarium van 160x60x55cm. 
Dan krijg je automatisch zin om er esthetisch ook wat aan te gaan doen. Mijn bak is altijd een 
enorme muur van planten, waardoor je weinig dieptewerking hebt. Er zitten momenteel ook erg 
veel vissen in en die hebben zo erg weinig zwemruimte. Dat deed mij ertoe besluiten om een 
enorm stuk kienhout eruit te halen en alles eens een beetje anders in te richten. Het was een 
behoorlijk succes. De vissen kunnen meer zwemmen en ik zie ook mijn bodembewoners 

(Corydorassen) en de 
garnalen (Caridina 
serata ) weer vaker 
rondscharrelen.  Als je 
dan ook wat gekookte 
worteltjes bij de voorruit 
strooit, dan wordt het 
een gekrioel van 
garnalen, Corydorassen 
en puntslakjes (die je 
dan gemakkelijk kunt 
verwijderen). Afgelopen 
week zag ik opeens een 
paar verkleurde dode 
garnalen in het java 
mos zitten. Het waren 
echte lijken en geen 
lege schalen die ze 
achterlaten bij een 
vervelling. Er zullen bij 

mij best regelmatig dode garnalen liggen, maar die zie ik nooit. Als er een klein visje of een 
garnaal overlijdt, ruimen de andere garnalen die resten binnen een paar uur tot op de graat op. 
Je vindt er echt niets van terug. Volgens voorzichtige schattingen zitten er dan ook honderden 
garnalen in mijn bak. Toen ik even verder keek zag ik nog veel meer dode garnalen. Ik telde er zo 
enkele tientallen. In een dichtbeplante bak kun je er dan wel vanuit gaan dat er nog veel meer 
lijkjes liggen. Ik had geen idee wat er aan de hand was. De vissen zwommen blakend van 
gezondheid rond en ik kon ook op het oog geen andere afwijkingen ontdekken. Wel weet ik dat 
garnalen nogal gevoelig zijn voor waterverontreiniging. Daarom maar even wat routinemetingen 
gedaan. Het makkelijkste is om de μs-meter er even in te hangen. Die gaf een waarde van 
ongeveer 400, waar niks mis mee is. Dan maar even het testsetje erbij met de druppelflesjes. De 
meetwaarden waren: een GH onder de 7, een KH van 3 tot 6 en een pH van 7,2. Daar leek mij 
ook helemaal niets mis mee. Voor de zekerheid ben ik maar wat water gaan verversen en 
gelukkig zag ik nog wat garnalen rondscharrelen. Toch zat het me niet lekker. Ik bedacht me dat 
ik nog van die stripjes had waar je snel een heleboel waardes mee af kunt lezen. De GH, KH en 
pH gaven vergelijkbare waardes en ik zag een Nitraatgehalte van 0 tot 10 en een Nitrietgehalte 
van 0. Garnalen zijn heel gevoelig voor hoge waardes van deze elementen. Dat was het dus ook 
niet. Wat dan wel? Oh ja, ik heb ook nog een testsetje voor het meten van PO4, de fosfaten. 
Daar kwam een waarde van ongeveer 5 mg per liter uit. Een waarde van onder de 2 komt in de 
natuur voor en in vervuilde aquaria kan de waarde oplopen tot wel 10. Op dat punt zat er dus wat 
mis. Volgens de verpakking is de remedie water verversen. Ik had dus al op gevoel de juiste weg 
ingeslagen en ben daarmee doorgegaan. Verder heb ik geen dode garnalen gevonden. Maar wat 
zou nou de oorzaak zijn geweest van het hoge fosfaatgehalte? Heb ik misschien te enthousiast 
gevoerd met worteltjes? Als die er een paar uur liggen voordat ze opgepeuzeld zijn, geven ze 
misschien wel fosfaten af aan het water. Je ziet maar weer, het blijft een moeilijke hobby, waarbij 
je altijd goed moet blijven observeren, opletten en snel reageren. 
 
gelezen in De Natuurvriend Leiden 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=Caridina+serata&source=images&cd=&cad=rja&docid=gMROa2zf8utRmM&tbnid=6V-l0kEAFLYYOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.akvaristi.fi/akvaristikotisivugalleria_Interzoo2.htm&ei=5ho6UufQEsag0QXxzoDQCg&bvm=bv.52288139,d.d2k&psig=AFQjCNG3U9_0dlx51OhXG-jRdZSY5DpEIA&ust=1379626031420578�
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Wie aan barbeeltjes denkt, die denkt aan Azië. En inderdaad zijn de 
meeste barbeeltjes die wij in onze aquaria houden uit dat werelddeel 
afkomstig. Maar ook uit Afrika zijn af en toe juweeltjes in de 
aquariumwinkel te vinden. En eentje daarvan zal bij de liefhebber 
bekend zijn onder de naam Barbus barilioides. Maar zoals dat wel vaker 
gaat, is de wetenschappelijke naam inmiddels gewijzigd. Tegenwoordig 
heten ze Barbus fasciolatus.  (zie foto) 

Barbus fasciolatus komt in 
een groot verspreidings-
gebied in het zuidwestelijk 
deel van Afrika voor, van 
het stroomgebied van de 
Kongo tot de 
Okavangodelta toe. In de 
regel wordt echter Angola 
als herkomstland aange-
geven. Het visje komt in 
allerlei biotopen voor, 
maar in de praktijk blijken 

biotopen met zacht water en diffuus licht het meest voor te komen. 
De visjes zijn op het eerste gezicht wat slanker dan we van barbeeltjes 
uit Azië gewend zijn en ze worden ongeveer 6 centimeter lang. In de 
winkel zien ze er vaak wat bleekjes uit en er moet ook op gelet worden, 
dat ze geen holle buikjes hebben. In een goed ingericht aquarium komen 
ze echter al spoedig op kleur en de mannetjes kunnen dan prachtig rood 
doorkleuren, zoals we dat ook van de vijfstreepbarbeel Puntius 
pentazona wel kennen Ze hebben zacht, licht zuur water nodig met een 
temperatuur van rond de 24 graden Celsius.  
 
Als voeding geven we ze natuurlijk bij voorkeur klein levend voer of de 
diepvries variant daarvan. Het zijn vreedzame visjes, die het in een goed 
beplant aquarium best zullen doen bij niet al te wilde en vreedzame 
andere visjes. Houd er wel meteen een voldoende grote school van – 8 
tot 10 exemplaren is wel het minimum – anders blijven ze zeker schuw. 

BARBUS FASCIOLATUS, EEN STREEPJE VOOR 
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Maar waarom niet eens geprobeerd het ze helemaal naar de zin te 
maken in een speciaalaquarium voor kleine Afrikaantjes? We geven ze 
dan een niet te kleine bak met een donkere, zachte bodem, wat diffuus 
licht en een prettige beplanting die niet al te lichtbehoevend is. Daarbij 
zou uitgaande van een Afrikaanse biotoop natuurlijk aan Anubias kunnen 
worden gedacht en een mooie pluk Bolbitis bij de uitstromer van het 
filter. 
Een rode Lotus hoeft ook niet te ontbreken. En wat dacht u van een toef 
Crinum calamistratum?. Aan het wateroppervlak dan nog wat 
eikenbladvaren en wie niet al te zeer de purist wil uithangen kan verder 
nog wat javamos op het kienhout zetten. 
De visjes houden zich bij voorkeur in de onderste waterlaag op en dus 
kunnen we de bodemzone wel aan ze overlaten. Bij voldoende ruimte 
zouden we nog een paartje vreedzame West-Afrikaanse dwergcichliden 
kunnen toevoegen, zoals Anomalochromis thomasi of Pelvicachromis 
taeniatus. (zie foto) 
 
Aan het wateroppervlak 
kan een groepje 
Epiplatys dageti 
zwemmen. En in de 
middenzone een 
schooltje van de wat 
kleinere Afrikaanse 
zalmpjes. 
Nannaethiops 
unitaeniatus vormt een 
fraai contrast. Kweken 
is ook met deze visjes mogelijk en gebeurt op de voor visjes uit 
oerwoudkreekjes bekende manier in zeer zacht en licht zuur water. Na 
het inzetten van een paartje in de kweekbak moet er wel sprake zijn van 
rust rond de bak, anders wordt het niets. Eenmaal uitgekomen eten de 
jongen eerst infusoria en daarna het bekende kleine opfokvoer. 
 
Auteur onbekend. Uit: Xiphophorus en A.V. Minor-Rasbora-combinatie. 
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                             OMGEKEERDE OSMOSE      

 

 Waar heel veel mensen in de aquariumhobby het vaak over osmose 
hebben, bedoelen ze omgekeerde osmose. Wat je ook vaak ziet is de 
engelse term: RO (Reverse Osmosis). 

Omgekeerde osmose is een techniek die veelal in de 
drinkwaterindustrie wordt toegepast. Vooral de toepassing om uit zout 
zeewater drinkwater te bereiden is algemeen bekend (en met dit water 
brouwen ze bijvoorbeeld op de Nederlandse Antillen bier). Daarnaast 
wordt omgekeerde osmose gebruikt voor de productie van “puur” 
water voor o.a. ons aquarium. Ook komt u omgekeerde osmose tegen 
in de voedingsmiddelenindustrie bij ondermeer het concentreren van 
vruchtensap. Er wordt dus op verschillende plekken gebruikt van 
gemaakt. 

 
Wat is osmose? 

Osmose werd al in 1850 ontdekt, 
maar het heeft erg lang geduurd 
voordat het praktisch werd 
toegepast voor het schoonmaken 
van water. Osmose is een 
verschijnsel dat in de natuur vaak 
voorkomt. Het zijn de osmotische 
processen waardoor planten 
voeding kunnen opnemen uit de 
grond en waardoor onze nieren ons 
bloed van afvalstoffen zuiveren. 
Vloeistof met lage concentratie 
zouten zal zich door de celwand 
naar de vloeistof met hoge 
concentratie zouten verplaatsen, 
waardoor na verloop van tijd de 

concentratie gelijk wordt en er aan een kant méér vloeistof bevindt. Als dit 
proces in onze nieren plaatsvindt, komt de vloeistof uiteindelijk dus in de 
blaas terecht.  

Hoe werkt omkeer osmose? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=hoe werkt een osmose apparaat&source=images&cd=&cad=rja&docid=t-I1cEez2KYchM&tbnid=4IFff0kbieF-BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boshuis.nl/waterontharders/werking/&ei=Ggw6Us7xHKfX0QXl_oDYCQ&bvm=bv.52288139,d.d2k&psig=AFQjCNH2z90dVBaCp91CMyh-CLZSsPtVzA&ust=1379622274580699�
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Als een systeem met twee vloeistoffen, die gescheiden worden door een 
zogenaamd semi-permeabel membraan (dit betekent dat het membraan wel 
doorlaatbaar is voor watermoleculen, maar niet doorlaatbaar is voor zouten, 
bacteriën, organische stoffen, virussen, etc.) en er wordt aan één kant zout 
toegevoegd, dan zal door het membraan zuiver water gaan stromen, totdat 
de druk aan beide zijden van het membraan gelijk is. 

Als we dan het uiteindelijke resultaat bekijken zien we dat aan de kant waar 
het zoute water is, het niveau hoger is geworden dan aan de andere kant. 
Het precieze hoogteverschil dat afhangt van de hoeveelheid toegevoegd 
zout, noemt men de osmotische druk (zie plaatjes). Deze druk kan bij 
zeewater ongeveer 26 bar zijn! 

Omgekeerde osmose kan nu als volgt uitgelegd worden: Om water te 
ontzouten moet er juist water van het zoute (vieze) water door het 
membraan passeren naar de schoonwater kant: het omgekeerde effect als 
bij normale osmose. Om dit te bereiken moet er druk uitgeoefend worden 
op het zoute (vieze) water. Deze druk wordt gebruikt voor twee dingen: 

• Druk om de natuurlijke osmotische druk op te heffen die door het 
‘zout’ ontstaat. 

• Druk om water door het membraan te persen. Om zeewater te 
ontzilten is daardoor uiteindelijk een werkdruk van 50 tot 60 bar nodig. 
Bij ons kraanwater en de omkeerosmose-toestellen daarvoor wordt 
meestal een werkdruk gegeven van (dacht ik zo) 3 bar. 

Het resultaat van deze uitgeoefende druk zal zijn dat er schoon water 
gemaakt wordt en dat het water aan de andere kant van het membraan veel 
vuiler wordt. Het schone water kunnen we nu voor ons aquarium gebruiken. 

Het proces wordt dus "omgekeerde osmose" genoemd, omdat er druk 
nodig is om het water geforceerd door het membraan te laten gaan die 
tegengesteld (omgekeerd) is aan de druk die door de natuurlijke 
osmose ontstaat. 

U begrijpt dat - om dit systeem te laten werken - het van belang is dat het 
membraan goed zijn werk doet. Doordat het membraan erg kleine poriën 
heeft raakt het dus snel verstopt door vervuiling als we er niets aan doen. 
De voorzuivering van het water dat bij het membraan komt is dus van groot 
belang. Daarvoor ziet u meestal de omkeerosmose-installaties met één of 
twee voorfilters, een koolfilter en een sediment filter om zo veel mogelijk 
verontreiniging uit het water te halen voordat het bij het membraan komt en 
dus een langere levensduur van het membraan oplevert. 
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Als er aan beide zijden van het 
membraan de zelfde concentratie 
zouten is, dan is er een 
evenwicht wat betreft de 
osmotische druk. De 
waterniveau’s zijn dan ook gelijk. 

Als er aan de linkerkant nu zout 
in het water wordt opgelost, dan 
zal het water naar links bewegen 
en dan zal het waterniveau daar 
uiteindelijk hoger worden. 

  

Uiteindelijk zal er een evenwicht 
ontstaan waardoor de 
concentratie zouten aan beide 
kanten gelijk zal zijn. Daardoor is 
er meer water gekomen aan de 
linker kant. Het verschil in 
waterniveau tussen links en 
rechts heet nu de osmotische 
druk. 

Als je nu op de linkerkant een 
druk zet die groter is dan de 
osmotische druk, dan pers je het 
water terug door het membraan, 
en krijg je dus rechts méér zuiver 
water. Dit laatste proces heet dus 
omgekeerde osmose. 

Samenvatting: 

1. Water gaat van een lage concentratie zouten naar een hoge 
concentratie zouten (vervuiling) door de osmotische druk. 

2. Osmotische druk is de druk die nodig is om te voorkomen dat het 
water zich naar de “zoute” kant beweegt. 
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3. Door druk uit te oefenen die groter is dan de natuurlijke osmotische 
druk, kan het water stromen van de hogere concentratie zouten naar 
de lagere concentratie zouten (schoon water). Dit heet omkeer-
osmose. 

Gebruikte Termen: 
 
Semi-permeabel membraan 

Een membraan dat wel doorlaatbaar is voor watermoleculen, maar 
niet doorlaatbaar is voor zouten, bacteriën, organische stoffen, 
virussen etc. De doorlaatbaarheid van het membraan kan zo klein zijn 
dat eigenlijk alle verontreinigingen, zoutmoleculen, bacteriën, 
organische stoffen etc. gescheiden worden van het water. 

 
Osmose 

Vloeistof met lage concentratie zouten zal zich door de celwand naar 
de vloeistof met hoge concentratie zouten verplaatsen, waardoor na 
verloop van tijd de concentratie gelijk wordt en er aan één kant meer 
vloeistof bevindt. Dit proces heet osmose. 
 

 
 

                                                                                                   Erik Prins 

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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Beste leden van aquaverniam aanstaanden maandag 23 sept 
 
Vind er weer een plantjes ruil plaats tijdens onze club avond  
 
 
 
 
de avp post is deze maand verstuurd en gemaakt door bertus veenstra  
 
 om dat martin even door afwezigheid  niet de avp heeft kunnen maken 
 
 
  
ik hoop net als onze leden dat martin er volgende maand er weer bij is  
 
 
 
 

 
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 
 
 

Mededeling 

mailto:redactie@aquaverniam.nl
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Hemichromis bimaculatus is geen moeilijke vis om te houden en heefteen interessante 
broedzorg, het schoolvoorbeeld van een ouderfamilie beide ouders verzorgen de jongen). Het 
is wel een vis die ruimte nodigheeft en van eten houdt. Wanneer hieraan voldaan kan worden, 
heeftmen er een (Ietterlijk en figuurlijk) schitterende aquariumbewoner aan. Hemichromis 
bimaculatus komt voor in de stroomgebieden van de NijI, de Congo en de Niger en behoort 
tot de familie van de Cichlidae. Deze vissen bevolken alle Iagen van het aquarium, dat moet 
zijn ingericht met holen. De temperatuur van het water moet tussen 24 en 28o C zijn met een 
pH tussen 7,0 en 7,5 en een carbonaathardheid van maximaal 2 DH. 
Uiterlijk 
De man  wordt ongeveer 
vijftien centimeter en de 
vrouw ongeveer tien 
centimeter lang. Zij heeft een 
rode buik en over het gehele 
lijf lichtblauwe stippen op een 
lichtbruine ondergrond. Hij 
heeft ook lichtblauwe stippen 
over zijn hele lijf met een 
donkerbruin/grijze 
ondergrond. De rugvin, 
alsmede de aarsvin, lopen 
spits toe en bij de vrouw zijn 
ze afgerond. Zij heeft een 
zwarte stip op beide 
kieuwdeksels en de man heeft 
aan weerszijden drie zwarte stippen, namelijk op het kieuwdeksel, midden op het Iijf en op de 
staartwortel. Deze stippen zijn bijhet mannetje alleen te zien wanneer hij zich bezighoudt met 
de broedzorg. Dan heeft hij dezelfde kleuren als het vrouwtje. Zo herkennen dejongen meteen 
hun ouders. De jongen zijn in het begin grijs van kleur. Dan komt er een zwarte streep over 
hun lichaam. Wanneer ze ongeveer een centimeter groot zijn, komen de zwarte stippen. Ais ze 
ongeveer twee centimeter zijn komen de blauwe stippen naar voren 
 
 
 
 
Het gedrag 
Het is een echte territoriumvis en dus niet geschikt voor een gezelschapsaquarium, zeker niet 
wanneer er eieren zijn afgezet of als er jongen zijn. Dan zullen de andere vissen het 
waarschijnlijk niet overleven. Als het aquarium maar groot genoeg is en er voldoende 
schuilmogelijkheden zijn, kunnen er verscheidene koppels in een bak zwemmen: een 
aquarium van anderhalve meter lang of meer. 
 
De kweek 
De vis Iaat zich gemakkelijk na kweken. Voer de vissen voldoende, vooral met regenwormen. 
Plaats diverse stenen in de bak waarop kan worden afgezet. Ververs wekelijks een kwart van 
het water. Met kraanwater is dit mogelijk. Wanneer de jongen zijn uitgekomen, is het zaak om 

Hemichromis bimaculatus, de Rode acara 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=Hemichromis+bimaculatus&source=images&cd=&cad=rja&docid=aV5jMbWPf8LBIM&tbnid=twkanJ-Zx1H0XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aquaflux.com.br/conteudo/peixes-doce/hemichromis-bimaculatus.php&ei=uA86UsyVFKGI0AXftoCgAg&bvm=bv.52288139,d.d2k&psig=AFQjCNHfymfi4WKB1q9ooq0KgTTc0-WkuA&ust=1379623187749657�
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goed en vaak te voeren. Het zijn echte veelvraten. Wanneer de jongen ongeveer twee 
centimeter groot zijn, kunnen ze bij de ouders weggehaald worden om zelfstandig, in een 
aparte bak, groot te worden. Binnen een nest zijn er groeiverschillen. Er zijn altijd een paar 
jongen die sneller groeien, omdat ze net even eerder bij het eten zijn. Volgens de literatuur 
eten de ouders de eerste eieren op om vervolgens pas daarna tot broedzorg over te gaan. Dat is 
bij mij niet voorgekomen. 
 
Hoe het begon 
Ik richtte mij voornamelijk op het kweken van karperzalmen en killivissen, 
maar ik wilde nu eens een andere vissoort erbij proberen na te kweken en het gedrag ervan te 
bestuderen. Ik had mijn zinnen gezet op cichliden. Ik heb in het verleden 
aI eens kersenbuikcichliden (Pelvicachromis pulcher) gehouden en gekweekt. Dit ging goed 
en de broedzorg was interessant om te 
zien. Maar ja, de wereld van de cichliden 
is zo groot: welke zou ik nu nemen? Ik 
vervoegde me bij de plaatselijke 
dierenspeciaalzaak en ik ben rustig gaan 
kijken naar de daar aanwezige 
cichlidensoorten. Ik bekeek hun uiterlijk, 
kleur (voor zover aanwezig) en gedrag. Ik 
noteerde de namen om de boeken te 
kunnen raadplegen. Na rijp beraad viel 
mijn keus op                                             
Hemichromis bimaculatus,  
twee Rodeacara*s. Ik kocht naar mijn 
mening een man (de grootste van de twee) 
en een vrouw en Iiet ze zwemmen in een 
van tevoren ingericht aquarium (75 x 30 x 
30 centimeter). Dit aquarium had ik 
ingericht met diverse holen en 
schuilplaatsen van kienhout en stenen. Op 
de voorgrond enkele Iage Cryptocoryne willisii en Echinodorus tenellus en op de achtergrond 
een bosje sterrenkruid (Heteranthera zosterifolia).  De temperatuur van het water bracht ik op 
25o C met een pH van 7,0. Het aquarium werd door beide vissen geïnspecteerd, maar aI gauw 
werd de kleinste door de andere, de grootste dus, achterna gezeten. Dit ging niet op een 
zachtzinnige manier. De kleinste zocht een plekje op in een hoek en kwam daar niet meer uit. 
Ja, alleen om te eten, maar moest zich dan weer snel ‘uit de vinnen maken*, wanneer de ander 
in zicht kwam. Na een week zag ik dat de kleinste slecht begon te zwemmen. Ik zag geen 
uiterlijke ziekteverschijnselen. Ik besloot om de vis toch maar in een aparte bak te plaatsen. 
Hier heeft hij nog een paar dagen vertoefd, waarna hij helaas het aardse voor het hemelse 
heeft verruild. Vermoedelijk was dit toch een mannelijk exemplaar, gezien de strijd die de 
twee Leverden. Ik ging weer naar de plaatselijke dierenspeciaalzaak, op zoek naar een mooie 
vrouw (vis, wel te verstaan). Ik heb ongeveer een half uur, op mijn knieën, voor het aquarium 
gezeten en maar goed kijken of er een vrouwelijk exemplaar zwom. Dat viel niet mee omdat 
de vissen bijna allemaal, door stress, van kleur af en ze niet echt groot waren. De keus viel op 
een ietwat beschadigde vrouw. Thuis gekomen heb ik haar in een quarantainebak geplaatst en 
twee weken goed  gevoerd. Ze kwam goed op kleur en de beschadigingen aan de schubben 
genazen goed. Waarom deze vissen ‘Rode acara* worden genoemd, was mij nu nog niet 
duidelijk. De man was namelijk donkerbruin/grijs met blauwe stippen en de vrouw was 
lichtgrijs, vaal van kleur met hier en daar een blauw stipje. 

http://www.google.nl/imgres?q=heteranthera+zosterifolia&hl=nl&biw=1244&bih=671&tbm=isch&tbnid=1AjcjV8VwPCWYM:&imgrefurl=http://www.aquaessentials.co.uk/tropica-heteranthera-zosterifolia-12grow-p-6283.html&docid=N2oL_ndYewExzM&imgurl=http://www.aquaessentials.co.uk/images/tropica-Heteranthera-zosterifolia_01.jpg&w=500&h=500&ei=axM6UtPnEeq60wX1tIHYCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:40,s:0,i:211&iact=rc&page=3&tbnh=198&tbnw=198&start=38&ndsp=21&tx=78.629638671875&ty=79.66668701171875�


14 
 

 
Het grote moment... 
De vrouw werd bij de man geplaatst en toen maar afwachten. En ja hoor, het klikte meteen, 
Iiefde op het eerste gezicht. De vrouw kreeg een knalrode buik en de blauwe stippen sprongen 
zowat van haar lijf. De man werd donkerbruin/grijs en zijn blauwe stippen schitterden. Ze 
zwommen langs elkaar heen en gingen samen op zoek naar voedsel. Ik ververste wekelijks 
een kwart van het water. Na een week zag ik dat er diverse planten uit de grond waren 
gehaald en aan de oppervlakte dreven. Het mannetje nam af en toe een plant in zijn bek en 
bracht die naar een andere plaats in de bak. Volgens de geraadpleegde literatuur zou de 
eiafzetting nabij zijn. Ik bleef het stel goed voeren met regenwormen, witte en rode 
muggenlarven en mysis.  
 Al gauw werden er eitjes afgezet aan de achterkant van een steen, goed uit het zicht van een 
man die steeds maar voor het aquarium zat te kijken. Deze vissen hebben een gezamenlijke 
broedzorg. Ze lossen elkaar af bij de eieren, die al wapperend met de vinnen worden voorzien 
van vers water en zuurstof. Na drie dagen kwamen de eieren uit en de zwerm jonge Acara*s 
bleef keurig in een kuiltje op de grond liggen met daarboven een van de ouders. Het mannetje 
had een kleurverandering ondergaan. Zijn buik was nu ook knalrood en het lijf lichtbruin. Hij 
had nu dezelfde kleuren als het vrouwtje. Het enige verschil was, dat de vrouw één zwarte stip 
midden op haar Iijf had en de man drie. Nu was mij de naam ‘Rode acara* wel duidelijk 
geworden. 
Na enkele dagen begonnen de 
jongen te zwemmen onder de 
directe hoede van pa of ma.  
Wanneer er gevaar dreigde - ik 
zat weer eens voor het aquarium - 
dan bewoog de ouder die de 
jongen onder toezicht had, met 
schokkende bewegingen de 
vinnen. De jongen drukten zich 
dan meteen tegen de bodem, een 
steen of plant aan. Maar hoe 
ouder ze werden, des te minder zij 
op deze alarmsignalen 
reageerden. De jongen voerde ik 
met stofvoer, fijne enchytreeën en 
cyclops. Het waren goede eters en zij groeiden dan ook snel. Later kregen ze witte en rode 
muggenlarven, watervlooien, artemia en kleine regenwormen. Op een dag hoorde ik een 
geplons van jewelste en ik zag dat het vrouwtje de man achterna zat en zij had hierbij geen 
liefdevolle intenties. Ik zag dat de man zijn donkerbruine kleur had aangenomen. De vrouw 
zag hem nu als een mogelijke vijand voor aar kroost en joeg hem weg. Een uur later ging ik 
weer kijken en zag ik dat de man weer van kleur was veranderd.  u had hij weer zijn rode buik 
en lichtbruin  lijf. Hij werd niet meer weggejaagd en bekommerde zich weer om zijn jongen. 
Toen de jongen ongeveer twee centimeter groot waren, heb ik ze in een aparte bak geplaatst 
om daar verder uit te groeien. Zij hadden al de kleurtekeningen van de ouders. Sommige 
hadden één zwarte stip op het lijf en andere hadden er drie. Hoe groter ze werden, des te roder 
de buik werd. De bak waar de ouders in zwommen, richtte ik opnieuw in. De planten werden 
weer in de grond gepoot. De man kreeg al gauw weer zijn donkere bruingrijze kleur. De 
vrouw bleef in het begin onrustig zwemmen op zoek naar haar jongen. Binnen een week 
dreven de planten al weer aan de wateroppervlakte. Het mannetje was druk bezig met diverse 
kuilen te graven. Hij ging dan dwars voor het vrouwtje staan en dirigeerde haar zo naar een 

http://www.google.nl/imgres?q=rode+acara+eitjes&hl=nl&biw=1244&bih=671&tbm=isch&tbnid=19F6wnrAoPR2JM:&imgrefurl=http://www.hobbykwekers.nl/vissendatabase/afrika-overig/624-hemichromis-bimaculatus-rode-acara&docid=tQIT9b9YE7sLFM&imgurl=http://www.hobbykwekers.nl/images/stories/Afrika_Overig/hemichromis-bimaculatus.jpg&w=1024&h=680&ei=DRU6Us-7KPLy0gXjxIG4AQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:11,s:0,i:115&iact=rc&page=1&tbnh=170&tbnw=255&start=0&ndsp=16&tx=206.51852416992187&ty=125.25926208496094�
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van de kuilen. Ze keek even en zwom dan weg. Hierop ging hij maar weer verder met graven. 
Hij nam ook waterplanten in zijn bek en liet die aan haar zien. Wanneer ik voor het aquarium 
zat, had het vrouwtje geen oog voor haar metgezel. Ze bleef maar naar mij kijken. Het 
mannetje bleef maar druk doen om het zo mooi en goed mogelijk te maken voor zijn dame. 
Maar zij schonk hem geen aandacht. Wanneer ik wegging en vanuit een hoekje naar haar 
keek, gaf ze weer aandacht aan haar echtgenoot. Spoedig werden er eieren afgezet, deze keer 
boven op een steen, zodat ze goed te zien waren. Ze kwamen na drie dagen uit en de 
opvoeding kon weer beginnen. 
 
 
 
 
P. Walter. 
 
 
Gelezen in het blad van de Natuurvrienden, Zwolle. 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
Alles in eigen hand! 
Bij ons in loondienst een combinatie van VCA-gecertificeerde 
timmermannen, loodgieters, tegelzetters, dakdekkers en stukadoors. 
Elke opdracht wordt vanuit één kantoor gestuurd.  
Dit biedt vele voordelen voor onze opdrachtgevers. 
 
Nieuwbouw en renovaties  
voor bedrijven, particulieren en VvE’s in Amsterdam en omstreken.  
Ook verzorgen wij tekeningen en berekeningen 
i.v.m. aanvragen gemeente. 
 
Wilt u weten wát wij allemaal voor u kunnen doen? 
Kijk op onze website.  
Agamemnonstraat 57/1e, 1076 LS  Amsterdam 
Telefoon: 020 – 614 14 17 
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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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Aangezien het mij tot nu toe niet gelukt is, zocht en vond ik een “8 
stappenplan”, hetgeen ik graag aan u doorgeef. Wel vraag ik me af of de 
lezer hier andere ideeën over heeft. Reageer dus gerust, we zijn nooit te 
oud om te leren.                                                                                     Wil 
 
 

Gepubliceerd in: The Informer, Green Water Aquarist Society of Chicagoland, maart 
2004. Auteur: Robert Dwyer. Vertaling: John de Lange. Bron: www.aquarticles.com 

 
Stap 1 – De grootte van het aquarium 
Voor kweek van de kleinere Corydoras (panda, aneus and julie) heb ik 
altijd 50 liter aquariums gebruikt, zonder bodem omdat ik graag de 
omgeving onder controle heb waar de vissen broeden. Hiermee bedoel 
ik niet het weghalen van de eieren, maar het broeden. Hierdoor kan ik de 
eieren behandelen met een anti-schimmelmiddel zonder dat ik de eieren 
stuk maak door ze te verplaatsen (dat is waarom 50% van de eieren het  
niet overleeft. 
Voor de grotere Corydoras 
(sterbai, adolfi etc.) heb ik 
altijd een 100 liter aquarium 
gebruikt. Hier moet je de 
eieren weghalen omdat je 
anders het risico loopt dat 
de ouders hun eigen eieren 
opeten. 
                                                                     Corydoras aneus. 
 
Nu komen we bij het leuke gedeelte: hoe krijg je de eieren uit het 
aquarium zonder ze te beschadigen? Sommige mensen schrapen de 
eieren van het glas met behulp van een scheermesje. Ik doe dat niet, dat 
is een slechte methode. Ik heb al veel eieren zien beschadigen zonder 
dat de kweker het door had. De beste methode is gewoon met je 
vingers. 
 
Stap 2 – Filtering en water verversen 
Er is geen filter nodig. De vissen doen het prima met alleen een 
luchtslangetje en een bruissteen. Ze houden best van een beetje vies. 
Alle Corydoras zijn tenslotte afvaleters. Als je toch een filter in het 
aquarium stopt heb je nog een extra plek die je moet inspecteren op 
eieren. 

Het kweken van Corydoras 
 
 

http://www.aquarticles.com/
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Stap 3 – De ouders op conditie brengen 
Er zijn twee manieren om dit te doen: de langzame en de snelle manier. 
De langzame manier houdt in dat je de vissen goed voert in wat kouder 
water, zodat ze meer eieren aanmaken voordat er gelegd gaat worden  
(gewoon de verwarming uit doen, daar kunnen ze tegen).  

De snelle manier maakt 
gebruik van een hoop 
chemicaliën om de 
hormonen van de 
Corydoras in de war te 
brengen. Hier gaan we nu 
niet verder op in omdat dit 
slecht is voor de vissen. 
Wat ik doe is de vis voor 
de gek houden door hem 
te laten denken dat het 
regenseizoen is 
(Corydoras kunnen 5 tot 6 
keer per jaar eieren 

leggen). 
 
Stap 4 – Wat doen de kwekers om ze op conditie te krijgen? 
Heel veel vers voer (zwarte mug, artemia, eventueel levend, of 
fruitvliegjes (vleugelloos). 
 
Stap 5 – Hoe houden we ze voor de gek? 
Als het gelukt is zou je de Corydoras moeten kunnen zien afzetten in de 
eerste uren van de ochtend. Laat het aquarium tot 50% leeglopen.  

Voer de ouderdieren het voer zoals 
hierboven beschreven. Laat het 
aquarium zeker drie dagen half leeg. 
 
Na de drie dagen vul je het 
aquarium bij met een gieter (laat het 
regenen), het liefst ’s nachts met 
koud water uit de kraan. Dit imiteert 
een hevige regenbui die het afzetten 
moet aanmoedigen. 
 
 

Een prachtig groepje Corydoras sterbai. 
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Stap 6 – Afzet substraat 
Ik heb ontdekt dat de wildvang (sterbai, adolfi) drijvende planten nodig 
hebben om hun eieren op af te zetten. De nakweek maakt het niet uit 
waar ze de eieren leggen (op stenen of glas). 
 
Stap 7 – Nu dat je eieren hebt, hoe laat je ze uitkomen? 
Je kunt verschillende dingen doen: 
a. Haal de eieren weg en stop ze in een bakje met een bruissteentje; 
b. Haal de eieren weg en behandel de bak; 
c. Doe niets en hoop dat de ouders de jongen niet vinden. 
Het antwoord is A of B, maar nooit C. 
 
Stap 8 – Het laatste maar zeker niet het onbelangrijkste: 
wat voer ik aan de jongen? 
a. algenwater; 
b. micro aaltjes; 
c. jonge Artemia; 
d. Daphnia. 
Het antwoord: A tot en met D, in die volgorde. 
 
Veel succes!                                                            Robert Dwyer 
__________________________________________________________ 
                                                                                      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hansje heeft een inktpot leeggegoten in de goudvissenkom. Zijn moeder 
is boos. “Waarom heb je dat gedaan, Hansje?” “Ik was bang dat de arme 
visjes niet konden slapen met al dat licht. Daarom heb ik ervoor gezorgd 
dat het voor hen ook nacht is 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

Mop van de maand 
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Het werkelijk doelmatig bestrijden van Puntslakken is een zeer moeilijke  
 
 
zaak. Deze tot de Klepdekselslakken behorende soort (Melanoides 
tuberculata) is bijna niet uit het aquarium te verwijderen. Het zijn 
levendbarende slakjes, die ongeveer 2,5 cm lang kunnen worden en die 
tot een ware plaag kunnen uitgroeien. 
In eerste instantie zie je maar enkele exemplaren door de bak 
scharrelen, maar dat is juist de grote truc. Zie je er overdag maar enkele, 
dan moet u (nadat u het licht heeft uit gedaan) eens de moeite nemen 
om een uurtje later het licht weer aan te doen. U zult dan tot uw grote 
schrik kunnen vaststellen dat die enkele stuks zijn toegenomen met 
enkele honderden, zo niet meer. Wat is namelijk het geval? Overdag 
kruipen deze slakken in de bodem en als u goed kijkt, dan zult u de 
bodemgrond als het ware zien bewegen. 

Dit heeft natuurlijk 
ook zijn goede 
kanten, want ze 
houden uw 
bodemgrond lekker 
luchtig en voor de 
plantenwortels is dat 
natuurlijk een 
uitstekende zaak. 
Veel schade 
berokkenen ze uw 

planten ook niet en, naar mijn mening, blijven ze zelfs volledig van uw 
planten af. Wel heb ik kunnen vaststellen dat ze goede opruimers zijn  
van dode aquariumbewoners. En ze grazen vooral dode stukken hout, 
zoals kienhout en dergelijke af. 
Ook zijn het prachtig gevormde aquariumbewoners. U zult nu misschien 
denken wat er dan tegen hun aanwezigheid is aan te merken. Nu, daar 
komt u snel achter. Zoals gezegd, zijn het er in het begin nog maar een 
paar die zich overdag laten zien. Maar al heel spoedig blijkt hun 
aanwezigheid niet alleen ’s avonds als de lichten uit zijn, maar komen ze 
ook massaal voor op uw planten en uw kienhout. En ook de voorruit zit 
soms aardig vol. 
Dan is er een stadium bereikt dat u wel in moet grijpen. En dan komen 
de problemen. Ze er met de hand uitvangen is een onmogelijke opgave. 
Ja, u zult er misschien een honderdtal kunnen verwijderen, maar dat is 

Doelmatig bestrijden 
van Puntslakken 
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een hele opgaaf. Ze lokken met allerlei middelen (stukjes rauw vlees, 
schijfjes tomaat of aardappel, stukje rauw vis e.d.) gaat wel, maar dat is 
toch weinig effectief. Ten eerste zult u het ‘aas’ ’s avonds in de bak 
moeten hangen en nog voor het licht wordt zult u moeten ‘oogsten’.  
En dit is nu juist het probleem. Zodra u de kamer inkomt en het licht 
aansteekt, laten ze het aas los en verdwijnen in de bodem. Ook trillingen 
veroorzaken een snelle vlucht. Het enige wat u uit het water haalt is het 
aas!  
 U kunt bij deze 
slakjes ook niet 
overgaan tot een 
chemische 
bestrijding. 
Doordat zij hun 
huisjes kunnen 
afsluiten, heeft 
zo’n middel geen 
enkel afdoend 
effect. Van een 
chemisch middel 
ben ik overigens 
geen voorstander omdat die middelen in alle gevallen een metaaloxide 
bevatten en dat kan zeer nadelig zijn voor uw planten en andere 
aquariumbewoners. Vele oxiden zijn giftig en ik zou ze in principe niet 
toepassen, zeker ook beslist niet als u de juiste pH en DH van het 
aquariumwater niet weet. De meeste ziektebestrijdingsmiddelen en ook 
slakkendodende soorten werken bij een lage pH en DH niet volgens de 
gebruiksaanwijzing en kunnen een ware slachting aanrichten. 
Probeer zoveel mogelijk een biologische manier te vinden. Maar hoewel 
Puntslakjes zeer moeilijk zijn te bestrijden, denk ik toch een manier 
gevonden te hebben. Ik heb zelfs twee methoden ontdekt waarmee deze 
plaag enigermate bestreden kan worden. Beide methoden gaan uit van 
het ‘lok-principe’.  
 
De eerste methode die aardige resultaten oplevert is de volgende: 
Ik had kunnen waarnemen dat een voedseltablet (speciaal voor mijn 
Modderkruipers) zeer aanlokkelijk werkte. De vissen kregen soms bijna 
geen kans om de tabletten te verorberen, want waar ze allemaal 
vandaan kwamen? De tabletten waren binnen de kortste keren overdekt 
met slakken. Ze waren bezeten van Tetramin. Ik ging dus uit van het feit 
dat ik de slakken juist met dit voer moest lokken. Toch gaf ook dit zijn 
problemen. 
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Ik kon moeilijk voor het naar bed gaan de tabletten op de bodem 
deponeren en enkele uren later op slakkenvangst gaan. Het voedsel was 
door de slakken en de vissen zo snel opgepeuzeld dat ik geen goed 
resultaat kon behalen. Ik moest er dus voor zorgen dat de vissen niet bij 
de tabletten konden komen en de slakken wel. Uiteindelijk ben ik na veel 
problemen tot een oplossing gekomen. 
In eerste instantie was ik aan het experimenteren geweest met een 
stukje vitrage. Ik had hiervan een netje gemaakt dat ik kon afsluiten en 
had hierin een aantal  
voedseltabletten gedaan. Dit verzwaarde ik met wat grof grind en liet het 

  
 
tussen de planten zakken. Dit had allemaal geen enkel effect. De vissen 
bleven net zo lang aan het netje snuffelen totdat de tabletten waren 
opgelost en ze er toch bij konden en de slakken hingen er aan de 
buitenkant aan. Zodra ik het netje aanraakte lieten de slakken zich vallen 
en verdwenen in de bodem. Toch zette dit mij aan het denken. Waarom 
zouden de slakken het aas alleen benaderen vanaf de bovenkant? Ik 
nam dan ook een voerzeefje en plaatste dit ondersteboven op de 
grondlaag. Daaronder gingen wat voedseltabletten en nu maar 
afwachten. 
En inderdaad, de vissen konden er niet meer bij en hoe zat het met de 
slakken? Ik ging van het standpunt uit dat de slakken op hun 
reukvermogen zouden afgaan en het aas wel zouden vinden. 
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Dit had nu een tweeledig effect. Binnen de kortste keren was het 
voerzeefje overdekt met Puntslakjes. Maar hoe moest ik ze nu vangen, 
want ze lieten bij het omhoog tillen van het zeefje direct los. Maar ook 
daar vond ik wat op. Als zich namelijk een groot aantal slakken op het 
voerzeefje hadden verzameld, dan nam ik een hevelslang en zoog zo 
het voerzeefje schoon. Het water ging weer terug in de bak. Het resultaat 
was enorm! Ik kon in één keer tientallen slakken afzuigen en na een paar 
keer ging hun aantal enorm snel achteruit. 
Natuurlijk kunt u ze op deze manier niet helemaal uitroeien, maar een 
paar keer achter elkaar zo’n massale vangst geeft toch een prima 
resultaat. Maar het resultaat bleek achteraf nog groter te zijn. U kunt met 
deze methode namelijk twee vliegen in één klap slaan. 
Want wat bleek? Niet alleen verzamelden de slakken zich aan de 
buitenkant van het voerzeefje, de grootste slimmerikken ontdekten ook 
nog een manier om werkelijk bij het aas te komen. Ze kropen in de 
bodem en kwamen aan de open onderkant van het zeefje weer naar 
boven. Het vreemde is nu echter dat, als u voorzichtig de slakken van 
het zeefje afzuigt en u tilt nog voorzichtiger het zeefje op, u tot de 
ontdekking zult komen dat de slakken rustig op het voer blijven zitten. 
Ook deze kunt u er zo vanaf zuigen. Zet het voerzeefje steeds op 
dezelfde plek, dan kunt u ook zien dat de slakken zich steeds op deze 
vaste voederplek zullen verzamelen. 
Ook een stuk kienhout dat flink bealgd is, is een verzamelplaats van 
Puntslakjes en ook hiervan zijn ze weer heel makkelijk te verwijderen 
door middel van afzuigen. 
Heeft u in het aquarium een te groot aantal slakken en deze zouden 
opeens allemaal afsterven (door een vergiftiging van 
bestrijdingsmiddelen), dan loopt u een grote kans dat het evenwicht in 
het aquarium volledig wordt verstoord en een plaag van blauwe alg de 
kop opsteekt. 
Een andere methode die op den duur ook wel tot een 
slakkenvermindering zal komen, is de manier van waterontharding. De 
slakken hebben namelijk kalk nodig voor de opbouw van hun huisjes. 
Gaat u nu juist deze kalk geleidelijk uit het water halen, dan is er voor de 
slakken een ongunstig leefklimaat ontstaan en zal het aantal langzaam 
afnemen. 
Ook zijn er verschillende vissen (o.a. de Modderkruipers) die wel wat 
slakken voor hun rekening nemen, maar als het een echte slakkenplaag 
is, dan schieten deze vissen tekort. 

Bron: “De Natuurvriend”. 
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Onderzoekers in de VS hebben een revolutionaire lamp ontwikkeld die 
net zo zuinig is als LED, goedkoper dan een gloeilamp en eender welke 
kleur produceert. Zelfs die van zonlicht. 
De nieuwe lamp kreeg de naam FIPEL mee: ‘Field-Induced Polymer 
Electroluminescent’. Ze werd ontwikkeld door David Caroll, een 
professor  op de Wake Forest universiteit in North Carolina. Caroll 
maakte zijn lampen met drie lagen plastic waarin speciale nanodeeltjes 
verwerkt zijn. Stuur er een elektrische stroom doorheen en de zaak geeft 
licht. 

                Prof. Caroll met zijn FIPEL  
De voordelen van de 
FIPEL zijn legio, zegt 
Caroll. Aangezien ze van 
plastic zijn, kan je ze elke 
vorm geven die je wilt: 
peertjes voor thuis, of 
platte rechthoeken voor 
kantoorplafonds. In 
tegenstelling tot 
spaarlampen of LED’s, die 
vaak een kil licht geven, 
kan je ze ook elke 
gewenste kleur meegeven. “Zelfs die van zonlicht”, zegt Caroll. FIPEL’s 
zijn even zuinig als LED’s. Maar in tegenstelling tot LED lampen, die vrij 
duur zijn, zijn ze goedkoop. Dat komt omdat ze een hoge tolerantie voor 
productiefouten hebben. Er hoeven dus geen ingewikkelde 
productiemethoden aan te pas te komen. In tegenstelling tot 
spaarlampen bevatten FIPEL’s geen giftige stoffen. Aangezien ze niet 
van glas gemaakt zijn, kunnen ze niet breken. 
Ze zijn ook duurzaam: Caroll heeft een prototype op zijn bureau staan 
dat al tien jaar werkt, zegt hij. Dertig procent van alle elektriciteit die in de 
VS verbruikt wordt gaat naar verlichting, stipt professor Caroll aan. Als je 
wat wilt doen aan CO2-uitstoot en klimaatverandering, moet je dat zien 
terug te brengen. Zuiniger lampen die mensen ook daadwerkelijk willen 
kopen, zijn de heilige graal van de zoektocht naar energie-efficiëntie. Of 
de FIPEL zijn hype waar maakt, kan de buitenwereld met een beetje 
geluk relatief gauw met eigen ogen vaststellen. De commerciële 
productie begint dit jaar. 

Gelezen uit maandblad Natuurvrienden Zwolle 
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