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Aqua post is een uitgave van Aqua Verniam. 
 

De eerstvolgende bijeenkomst is  

Uitslag Huiskeuring 

26 november 2007 
door: Adri Holstein 

 

Redactie: 
redactie@aquaverniam.nl 
 
Informatie: 
www.aquaverniam.nl 
info@aquaverniam.nl 
 
Aqua Verniam houdt iedere 4e maandag van 
de maand een bijeenkomst. 
 

Locatie Adres: 
‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuweramstel 1 
1182 JR Amstelveen 

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

 

 
Contributie per jaar: 
 

Gewoon lid:   € 45,= 
Jeugdlid:    € 40,= 
65+ Lid:    € 40,= 
Huisgenotenlid *)  €   6,50 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en dient bij 
aanmelding te worden voldaan. Indien het lid-
maatschap in het lopende jaar wordt aange-
gaan is het bedrag naar ratio verschuldigd. 
 
De contributie dient vooraf betaald te worden. 
Opzegging moet 3 maanden voor het einde 
van het jaar plaats vinden. 
Bij te laat betalen wordt er €2,25 extra in reke-
ning gebracht. 
Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester Aqua 
Verniam Amstelveen 
 
*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen mogelijk 
voor inwonende huisgenoten van een lid. Zij 
ontvangen géén uitgave van zowel Aqua Post 
als Het Aquarium van de NBAT. 

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

E-mail: hkc@aquaverniam.nl 

Redactieadres Aqua Post: 
Wout Goudriaan, J. v. Gasterenlaan 24 
1187 SE Amstelveen 
E-mail: wout@aquaverniam.nl 
 
 
 
 
Aqua Verniam  is opgericht op 24 februari 1955, 
goedgekeurd bij KB van 13 november 1974 num-
mer 122.  
Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van 
de K.v.K te Amsterdam onder nr. 531241 
Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra. 
 
Wilt u adverteren in aquapost en of op de webpagi-
na? Neem dan contact op met de redactie.  
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De afgelopen verenigingsavond was he-
laas een beetje een teleurstelling omdat 
Erik Prins niet kwam opdagen. Na veel 
gedoe kreeg ik hem eindelijk aan de tele-
foon en bleek dat hij het gewoon vergeten 
was. Hij schaamt zich hier enorm voor, 
het is hem nooit eerder gebeurd. Nu heb 
ik een afspraak kunnen plannen voor ze-
ventien december, die keer gaat hij het 
zeker niet vergeten heeft hij mij op het 

hart gedrukt. Dus schrijf die datum maar 
vast in de agenda! 
De opkomst de laatste keer was vrij groot, 
natuurlijk dankzij de lezing die gepland 
was. Er waren ook vijf nieuwe mensen, 
waarvan er vier lid geworden zijn! Dus on-
danks dat de spreker niet op kwam dagen 
vonden ze het toch leuk genoeg om lid te 
worden.  
 

Leo Jaarsma, Wil Hille, Cor van Mil en 
Martin Scheepstra welkom bij de vereni-
ging!  
Hopelijk zullen jullie veel aan het lidmaat-
schap hebben. Een aantal van jullie heeft 
de weg naar het forum al gevonden. Leuk! 
Ik blijf erbij, het forum is een waardevolle 
aanvulling op het lidmaatschap! Indien je 
de beschikking hebt over een computer 
(en nog geen lid bent van het forum) zou 

ik je echt aanraden om ook eens langs te 
komen.  
 
De huiskeuring is weer achter de rug. Wat 
een dag was dat! Ik vond het echt een ge-
weldige ervaring om mee te maken. Wel 
een behoorlijk lange dag natuurlijk, maar 
als je gewend bent hele dagen voor twee 
kleine kinderen te zorgen is zo’n dag een 
welkome afwisseling kan ik wel zeggen.  

Helaas was er was op het laatst nog één 
afzegging dus uiteindelijk hebben er acht 
personen met negen bakken meegedaan. 
Ernst en Marianne, ontzettend bedankt 
voor het organiseren van deze dag! Hope-
lijk willen jullie dit nog een tijd blijven 
doen. 

Adrie van Holstein bedankt voor de keu-
ring dit laatste jaar bij onze vereniging! Dit 
was de derde achtereenvolgende keer dat 
hij hier gekeurd heeft en dat vindt hij wel 
genoeg. Dus voor volgend jaar zullen we 
iemand anders moeten zoeken. 
Mijn bak stond er helaas dus niet op z’n 
mooist bij, ik had nog steeds last van al-
gen. Ondanks dat was het een erg leuke 
ervaring en ik ben er wijzer van geworden 

en daar gaat het uiteindelijk toch om? Wat 
mij o.a. duidelijk is geworden, is dat ik 
veel te veel heb lopen rommelen in de 
bak de weken voor de keuring want na de 
keuring heb ik de bak zeker een week niet 
aangeraakt en de algen werden ineens 
een stuk minder. Het is nog steeds niet 
helemaal weg, maar het ziet er allemaal al 
wel weer een stuk beter uit moet ik zeg-
gen. 

Verderop in de Aqua Post een verslag 
(met foto’s) van de dag zoals ik die erva-
ren heb. 
 
Inmiddels heb ik nog drie aquaria. 
Het koppel maanvissen zwemt nog vrolijk 
rond, ik vind het toch wel leuk om te kijken 
of het ze nu eens lukt om jongen groot te 
brengen. 

 
Nou ja, eerst moeten ze maar weer eens 
zo ver komen dat er kleine visjes te zien 
zijn zoals die ene keer, een tijdje geleden.  

Van de voorzitter= 
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Gisteren hebben ze de eitjes na twee da-
gen weer opgegeten. Ik weet niet waar dat 
aan ligt dus alle tips m.b.t. het kweken van 
maanvissen zijn welkom! Niet dat ik van 
plan ben er veel werk aan te besteden, 
want daarvoor ontbreekt het mij gewoon 

aan tijd. Maar misschien met wat kleine 
aanpassingen? Ik heb wel de temperatuur 
al iets omhoog gedaan. Dat kan wel wat 
schelen heb ik ooit gelezen. Die heb ik nu 
op 26/27 graden staan. We zullen zien wat 
ze gaan doen. 
De garnalenbak is helemaal leeg en opge-
ruimd. Drie leden van de vereniging heb ik 
blij kunnen maken met een behoorlijk aan-
tal garnalen. Nog een aantal heb ik in mijn 

drie overige bakken gedaan, wie weet 
overleven er nog een paar. De laatste keer 
dat ik mijn discusbak deed zag ik helemaal 
achter in een hoekje een stuk of drie gar-
nalen zitten, ben benieuwd of ze echt blij-
ven leven. In de andere bakken staan te-
veel planten denk ik, daar kunnen ze zich 

veel te goed verstoppen.  
De kersenbuiken (achtenveertig stuks in 
totaal) heb ik naar de Rifwachter in Hilver-
sum kunnen brengen. Ze zaten er niet echt 
op te wachten, maar omdat ze mij redelijk 
goed kennen hebben ze de visjes toch 
aangenomen. Ik heb wel meteen het kop-
pel ook weg gedaan, want de jongen zijn 

dus echt nergens kwijt te raken. Ik heb  

 
echt stad en land afgebeld maar geen en-
kele zaak wilde ze hebben en via internet 
kon ik ze ook niet slijten. 
 
Leuk om te weten is dat Johan en Ernst 
a.s. drie december een interview doen bij 

radio Amstelveen. Het is van 19:00u tot 
20:00u en wordt daarna nog twee keer 
herhaalt. Wel allemaal luisteren hè? 
 
De komende verenigingsavond is de uit-
slag van de huiskeuring, dat beloofd een 
gezellige avond te worden. Vorig jaar heb 
ik zo’n avond voor het eerst meegemaakt 
en dat was enorm gezellig, dus hopelijk zal 
dat deze keer niet anders zijn.  

Jullie zijn allemaal uitgenodigd om wat ge-
ïnteresseerde familieleden of vrienden 
mee te nemen. Dat zou het nog extra ge-
zellig kunnen maken. 
 
Hopelijk tot de 26e dus! 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Esther van Rijnsbergen - Louwerse 

 
 

Uitslag Landelijk keuring 
 
Wij kregen te horen dat onze Hans Komen 
dit jaar weer mee heeft gedaan met de lan-
delijke keuring van de NBAT. Hij heeft de 
achtste  plaats gehaald in de categorie Ter-
rarium. De keurmeesters waren:  G. Hop en 
J. de Leeuw.  

 
Wij zijn er trots op dat Hans weer heeft 
meegedaan met deze keuring en een mooi 
resultaat heeft gehaald. 
 
De toegekende punten: 
Totaal 778.0 
Biologisch 124.5 
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In 2002 maakte ik een rondreis in Ecuador. 
Met enkele mannen van de Achuarstam 
ben ik een paar dagen door het oerwoud 
getrokken. Het was een adembenemend 
avontuur. Wegen zijn er niet. Alle vervoer 
gebeurt over de rivier. In het oerwoud zelf 
valt haast geen levend wezen te bespeu-

ren. Buiten een paar spinnen en kikkers, 
die je ziet omdat de Indiaanse gids je er 
minzaam attent op maakt, zie je niets. Je 
hoort boven je hoofd een cocktail van ge-
luiden van vogels en apen, maar door het 
dichte bladerdak krijg je ze niet te zien. Al-
leen een sterke urinegeur verraadt de plek 
waar de apen zich het meest ophouden. 
Enkel van op de rivier kan je incidenteel 
grotere dieren waarnemen. 

 
Op zo een tocht ben je volkomen afhanke-
lijk van je Indiaanse gids, die zich in dit la-
byrint van lianen, takken en wortels volle-
dig op zijn gemak voelt. Hij beweegt zich, 
blijkbaar zonder bijzondere inspanning, 
over dit geaccidenteerde terrein. Het is 
fascinerend om te zien, met hoeveel res-
pect deze mensen de natuur benaderen. 
Zij excuseren zich bij de boom waarvan ze 

een blad, een stukje bast of een tak weg-
nemen, voor de overlast die ze hem berok-
kenen. Ze leven met en van de natuur. Op 
een kleurenfoto zou je de prachtige rode 
keel en onderbuik en de flonkerende zilve-
ren rug kunnen waarnemen. 
 
Het oerwoud en de rivier voorzien in de le-
vensbehoeften van deze mensen en leve-
ren hen, buiten voedsel en huisvesting, 

ook geneeskundige planten, die hen in 
staat stellen de kwalen, waarmee ze in dit 
onherbergzame gebied geconfronteerd 
worden, te behandelen. Wetenschappers 
vrezen dat, door de intensieve ontbossing 
van het regenwoud, er bepaalde boom- en 
plantensoorten al verdwenen zullen zijn, 
nog voor zij de kans gekregen hebben om 
de waardevolle stoffen, die deze planten 

bevatten, in kaart te brengen. Zo zijn er ze-
ker geneeskundige stoffen verdwenen die 
ons, bij het bestrijden van bestaande of 
nieuwe ziektes, hadden kunnen helpen. 
 
Dat sommige van die geneeskundige krui-
den vroeg of laat ook in de dierengenees-

kunde zouden opduiken, zal u wellicht niet 
verbazen. Ook de aquaristiek profiteert 
mee van deze natuurlijke heelmiddelen. 
 
Eén van deze natuurproducten, dat zich in 
de aquaristiek een plaats veroverd heeft, 
zijn de bladeren van de tropische aman-
delboom, Terminalia catappa. Oorspronke-
lijk was deze boom enkel terug te vinden 
langs de kust. Thans kom je hem ook te-

gen in grootsteden als Bangkok of Singa-
pore. Het zijn reusachtige bomen, die oor-
spronkelijk uit India komen. Ze kunnen 
makkelijk 25 tot 30m hoog worden. 
 

Hun bladeren worden 30cm groot. Nadat 
ze eerst sappig groen zijn, verkleuren ze 
naar roestbruin en vallen, na verloop van 
tijd af. De amandelboom groeit het best op 

een zanderige bodem. De bladeren vor-
men op het einde van de takken rozetten. 
Twee maal per jaar verliest de boom zijn 
bladeren: dit gebeurt een eerste keer in ja-
nuari – februari; een tweede keer in juli – 
augustus. De bladeren vallen pas de eer-
ste keer af na vier jaar. De groene aman-
delvruchten kleuren, als ze rijp zijn, blauw-
rood. Binnenin bevinden zich twee noten 

Back to nature 
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die, inzake smaak, aan de ons bekende 
amandelnoten doen denken. Spijtig ge-
noeg zijn de noten moeilijk los te peuteren 
uit de vlezige bolster die hen beschermt. 
Zeeamandelen kunnen rauw gegeten wor-
den. De olie die eruit getrokken wordt, ge-
bruikt men in Zuid-Amerika om mee te ko-

ken. In Zuidoost-Azië is deze olie dan weer 
niet geliefd in de keuken. Bij de houtwin-
ning speelt de Indische amandelboom 
slechts een ondergeschikte rol. Zijn hoofd-
taak is het verstrekken van schaduw. 
 
De amandelboom bevat vele stoffen, die 
kunnen gebruikt worden voor medicinale 
doeleinden. In alle landen waar de Indi-
sche amandelboom voorkomt, wordt er 

één of ander geneesmiddel uit gewonnen. 
 
Hier volgen enkele voorbeelden. 
 
In Zuidoost Azië worden de bladeren, de 
schors en de vruchten tegen reumatische 
pijnen ingezet. In Mexico verkiest men 
daarentegen van de noten en de schors 
thee te maken, die goed helpt bij verkoud-
heid of astma. De bladeren worden er ge-

bruikt bij tandvleesbloeding of tandvlees-
ontsteking. De Mexicanen eten de rijpe 
vruchten tegen de reisziekte of als ze zich 
onwel voelen. Op de Filippijnen wordt thee 
getrokken uit de bladeren, die aangewe-
zen is bij maagparasieten. Op Samoa be-
handelt men er oogontstekingen en reuma 
mee. De inwoners van Taiwan gebruiken 
gedroogde bladeren bij het behandelen 
van wonden. Ze bereiden er een tinctuur 

uit, die ze op de wonde uitstrijken. Een af-
treksel van jonge, groene bladeren zou 
goed zijn tegen buikkrampen. In India en 
Pakistan wordt het sap van de jonge bla-
deren gebruikt als geneesmiddel tegen le-
pra, allerlei soorten huidaandoeningen en 
hoofdpijn. De schors zou, als ze overgoten 
wordt met kokend water, alle mogelijke in-
fecties van de mond bestrijden. Ook tegen 
buikloop en spijsverteringsstoornissen zou 

thee van de schors zeer effectief zijn. 

 
Dit zijn allemaal voorbeelden van oude tra-
ditionele geneeswijzen. Maar ook de mo-
derne geneeskunde heeft ontdekt dat de 
Indische amandelboom werkzame stoffen 
bevat, waarmee hoge bloeddruk met suc-
ces kan behandeld worden. 

 
De stoffen die de boom bevat zijn onder-
zocht en men weet dat bijvoorbeeld Vio-
laxanthine, Lutheine en Zeaxanthine daar-
toe behoren. Ook Flavonoïden, zoals bij 
voorbeeld Quecethin en Kamfer, kunnen 
uit de boom gewonnen worden. De blade-
ren geven zeer sterke tannines af in de 
vorm van Punicalin, Punicalagin en Tercat-
heïne. In Taiwan worden, dank zij verge-

vorderde onderzoekingsmethodes, stoffen 
geïsoleerd die gebruikt worden in chemo-
therapie bij kanker. 
 
Zoals je kan vaststellen, biedt de natuur 
met deze boom een gigantisch arsenaal 
aan stoffen aan, die werkzaam zijn op ver-
schillende fronten. 
 
Het kon dan ook niet lang uitblijven, voor-

aleer visfarms uit Zuidoost-Azië zich van 
de genezende kracht van de bladeren van 
deze boom bewust werden en ze dan ook 
daadwerkelijk gingen gebruiken. 
 
Wat de kwekers niet wisten, is dat de stof-
fen, die uit de bladeren getrokken werden, 

nog na 10 dagen in water van 40°C kun-
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nen opgespoord worden. Dat betekent dat 
de reeds opgesomde natuurlijke extracten 
en de bladeren hun heilzame werking min-
stens 10 dagen in het aquarium behouden. 
 
Als men bedenkt dat bestaande genees-
middelen gewoonlijk slechts drie of vier da-

gen actief zijn en dan nog vaak door de fil-
ter moeten uitgefilterd worden, omdat een 
langdurig gebruik te agressief en te scha-
delijk zou kunnen zijn, is het een formida-
bele zaak om met de bladeren van de Indi-
sche amandelboom duurzame resultaten 
te behalen over lange periodes. Bovendien 
moet men niet vrezen voor schadelijke ge-
volgen voor de vissen, omdat het hier gaat 
over een natuurlijke product, dat bij een 

juiste dosering hun immuunsysteem niet 
schaadt, maar het integendeel versterkt. 
Tot op heden werd er in alle artikels die 
over het gebruik van de bladeren van de 
amandelboom verschenen zijn, steeds op 
gewezen dat de pH naar beneden gaat. 
Deze bewering is volledig onjuist, want bij 
gebruik van drie bladeren in een bak van 
100 liter zakte de pH nauwelijks. Door het 
vrijkomen van de tannines, die in de blade-

ren opgeslagen zijn, kleurt het water wel 
bruin. Dit heeft echter geen negatieve in-
vloed op de gezondheid van de vissen. 
Wel belangrijk zijn de 24 mg/100gr werkza-
me stoffen, waaronder het reeds vernoem-
de Violeoxanthine, Violaxanthine, Lutheï-
nepoxiet en nog twee bijkomende Tutheï-
neïsomeren. 
 
In Mexico werden deze stoffen afgezon-

derd en in de vakliteratuur beschreven. 
Het kleine volume-extract (24 mg op 100gr 
bladgewicht) mag niet laten vermoeden 
dat het genezend effect eerder aan de la-
ge kant zou zijn. Er zijn per slot van reke-
ning medicijnen, waarbij 1mg van een be-
paalde werkzame stof al een grote uitwer-
king heeft. 
 
Het is vooral in de professionele kwekerij-

en dat men de bladeren van deze reuzen-

boom gebruikt. In Zuidoost-Azië wordt in 
alle flessen, waarin Kempvissen gehuis-
vest zijn, een stukje blad aan het water 
toegevoegd. Dit moet het vrij houden van 
schimmels en schadelijke stoffen. In de 
eerste plaats moeten de enorme vinnen 
gevrijwaard blijven van vinrot en schimmel. 

Betta’s, die een kamp achter de rug heb-
ben, zijn gewoonlijk behoorlijk toegetakeld. 

De vinnen zijn uitgerafeld en menige 
schub is in het gevecht beschadigd ge-
raakt. Om te beletten dat de verwondingen 

infecteren, wordt er een amandelblad aan 
het water toegevoegd. De vinnen genezen 
en regenereren wondersnel. In een mum 
van tijd ziet de oude krijger er even mooi 
en krijgshaftig uit als in zijn beste dagen. 
 
Ook bij het kweken met Betta’s wordt er, 
zodra het mannetje een schuimnest heeft 
gebouwd en het wijfje er haar eitjes in af-
gezet heeft, een amandelboomblad in het 

kweekbakje gedeponeerd. Het schuim van 
het nest heeft waarschijnlijk al een antibac-
teriële werking, maar daarbovenop maakt 
iedere kweker dankbaar gebruik van de 
ondersteunende werking van de bladeren 
van de Terminalia catappa. 
 
Ook de discuskweker maakt gretig gebruik 
van de bladeren. Hij gebruikt ze niet alleen 
in de filter. Meestal ligt er hier of daar in 

het aquarium ook nog een blad. Dit heeft 
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tot taak het eventueel beschimmelen van 
de eitjes tegen te gaan. De bladeren hel-
pen trouwens ook bij verwondingen, die 
opgelopen werden tijdens het transport. 
Ook bij kwetsuren van het oog en de kieu-
wen helpt deze methode. Zelfs de zo ge-
vreesde gatenziekte, wordt door het ge-

bruik van deze bladeren gestopt en gene-
zen. 
 
Eén amandelblad kleurt het water lichtjes 
bruin. Meerdere bladeren maken het water 
intensief bruin, maar te denken dat hier-
door de pH daalt, is een misvatting. De 
bruine kleur ontstaat door het vrijkomen 
van tannine, dat van ondergeschikt belang 
is bij behandeling van ziektes of bij het 

verhinderen van het schimmelen van dis-
cuseitjes. Het zijn de niet zichtbare sub-
stanties, die helend of preventief werken. 
 
Spijtig genoeg zijn de bladeren slechts 
sporadisch in de handel verkrijgbaar en 
zijn ze vrij duur. Momenteel is Bioleaf het 
enige product op de markt, dat uit aman-
delbladeren getrokken wordt. (Maar mis-
schien weet iemand waar het makelijker te 

verkrijgen is? red.) 
 
Daarom is het belangrijk dat kwekers, ex-
porteurs en aquariumliefhebbers uit het 
Oosten meer onderzoek doen op deze 
wonderbladeren en met producten op de 
markt komen, die ons zullen toelaten onze 
zieke vissen in de toekomst met dit natuur-
lijk middel te behandelen. 
 

Wij volgen hun vorderingen op de voet en 
van zodra er degelijke producten op de 
markt komen, die gewonnen worden uit 
amandelboombladeren, zullen we ze zeker 
in ons assortiment "aquariumbenodigd-
heden" opnemen. 
 
Door Mario Roelvink aangeleverd. 

Geschreven door: Karel Fondu,  

De Siervis Leuven  

Het bestuur heeft besloten geen Aqua 
Post te maken in december. De verwach-
ting is dat de redactie begin december al 
genoeg problemen heeft. Het is dan een 
spannende tijd moet je weten.  
 
En na 5 december, als ze niet in Spanje 

zitten, is er voor de redactie te weinig tijd 
om nog een krantje te maken. Jammer 
voor de fans maar het is niet anders.  
Voor het januarinummer kan je vellen vol 
naar de redactie sturen, liefst mailen. Ver-
ras de redactie eens met een leuk verslag 
of verhaal over de hobby. Foto’s worden 
op prijs gesteld. Voor 1 januari inleveren 
voorkomt veel stress bij ons. Hoe eerder 
hoe beter, morgen mag dus ook. Mail dan 

even naar redactie@aquaverniam.nl. Wij 
doen de rest.  
 
Heb je nog nooit iets bij gedragen aan 
ons clubblad, grijp dan nu je kans. Tijd 
genoeg om iets moois te maken. 
 
Tot ziens Hans en Wout. 

Geen Aqua Post  
in december! 
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Dat doe ik ook met mijn honden en katten. 
Wat zouden die beesten nou toch willen? 
Ze blijven je maar aankijken alsof ze je wil-
len hypnotiseren. Hebben ze trek? Moeten 
ze zó nodig dat ze met gekruiste poten zit-
ten?  Voelen ze zich niet lekker? Je pro-
beert van alles en komt dan eindelijk tot de 

conclusie dat ze een knuffel willen. 

Dat ligt iets moeilijker met mijn Ancistrus-
sen, één man met twee vrouwen. Waarom 
stichten ze nou toch geen gezin? Ik wil 
kleintjes zien! Is de man een homootje? 
Bestaat zoiets bij vissen? Ik vind alles 

goed, maar  laat hij er dan eerlijk voor uit-
komen. 
 
Ik ga nadenken. Als ik nou eens een An-
cistrus wasSS Dan zou ik een kant-en-
klare kraamkamer willen hebben. Dus het 
grote stuk hout uit de bak gehaald, mijn 
Black & Decker boor gepakt en een 4 cm 
breed gat geboord met een diepte van 10 
cm. Inmiddels weet ik dat Ancistrussen 

steeds maar op hout schrapen, de mijne 
doen bijna niets anders. De kraamkamer 
moet dus niet behangen worden, ze moe-
ten aan de muren kunnen schrapen. Met 
schuurpapier prachtige schraapwanden 
gemaakt. De kraamkamer is klaar. Hout er 
weer in enS.wachten. 
 
Binnen vier dagen is er sprake van een 

emancipatierevolutie. In de kraamkamer 
zie ik alleen nog de trillende staart van de 
man die de komende weken alleen nog 
maar zit of ligt te wapperen. Zitten er eitjes 
in? Het hout verschoven, zodat ik, sorry, 
niet erg netjes, mee kan gluren. Maar de 
man blijft maar aan het werk, ik zie dus 

niets. Ik leg een heerlijke versnapering in 
de vorm van een ta-
blet vlak naast zijn 
kamer. En ja hoor, hij 
wipt er even uit en ik 
gluur met een zaklan-
taarn, want het is al 
donker.. Een deinen-
de massa eitjes. 
Wow! 

 
Wel, mijn meedenken 
heeft het geweten. 
Dit gebeurde alle-
maal twee jaar gele-

den. Sindsdien is de kraamkamer geen 
moment meer onbezet. Ik ben nu het 
slachtoffer van overbevolking. De man 
moet dodelijk vermoeid zijn, dus verhuis ik 
hem met hout en al naar een vrouwloze 

bak. Revalideren.  Maar na twee maanden 
vind ik het wat zielig worden voor deze 
macho en een uitgeruste man gaat weer 
terug naar zijn bijwijven. De volgende dag 
is een van zijn twee vrouwen onmiddellijk 
de klos en wappert hij weer vrolijk verder. 
Eigenlijk hoort hij in therapie te gaan, maar 
ik gun hem zijn lol. 
 
Oké, als hij dat zo graag wil, dan moet ik af 

en toe maar advertenties zetten, ook op 
Aqua Verniam. Met andere woorden: wie 
wil er een paar Ancistrusjes? Lieve, harte-
lijke dieren, keurig opgevoed, middelbare 
schoolopleiding, ze spreken met twee 
woorden (als ze niet schrapen) en ze zijn 
kerngezond. 
 
Wil Hille 

‘Meedenken’ met mijn Ancistrussen 
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Het was een erg leuke dag om mee te ma-
ken, ik heb ook aardig wat opgestoken van 
de tips die ik bij de anderen gehoord heb. 
Hier volgt een korte impressie van hoe ik 
de dag zo’n beetje meegemaakt heb. 
 
Het eerste slachtoffer: Mario de Jong 

Wat te vroeg kwamen we bij Mario aan.  
Mario heeft deze bak nog niet zo lang, al-
les draait op het moment van de keuring 
eigenlijk pas een paar weken. De techniek 
is in ieder geval helemaal in orde, wat is 
dat allemaal schitterend afgewerkt!  Het 
aquarium is op een erg mooie manier in 
een muurtje weggewerkt. 

Verslag van de huiskeuring 20 oktober 2007 

De keurmeester kijkt geïnteresseerd naar 
hoe alles onder de bak eruit ziet, daar 
staat ook het biologische filter wat Mario 
gebruikt. 

 Ernst met het fotodoek& 

Deelnemer twee: Hans Komen 
Hans heeft er i.v.m. zijn ziekte al een tijdje 
weinig aan gedaan verteld hij, de bak stond 
er desondanks mooi bij vond ik! Nu heb ik 
er niet zoveel verstand van, dus wat ik er-
van vind zegt niet echt veel natuurlijk. 

Pieter fotografeert aardig wat af op zo’n 
dag! 

De vogels van Hans zaten er goed bij, ze 
werden ook uitgebreid bekeken. 
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Deelnemer drie: Esther van Rijnsbergen 
Over mijzelf heb ik weinig te vertellen, ik 
heb ook geen tijd gehad om foto’s te ma-
ken bij mij thuis en Pieters foto’s zijn voor 
de uitslagavond, dus helaas blijft het bij 
deze paar regels tekstS 
 

Deelnemer vier: Ernst en Marianne Zitte-
ma 
Eigenlijk veel te vroeg waren we bij Ernst 
en Marianne, de deelnemer hiervoor was 
uitgevallen en dat gat kon niet meer opge-
vuld worden. 

De nieuwe, zeer grote pomp wordt ge-
showd, wat een ding! 

dus begon de keurmeester met zijn andere 
bak, het paludarium. Want Jos doet maar 
liefst met twee bakken mee. Het paludari-
um zag er echt schitterend uit vond ik, maar 
natuurlijk zegt dat weer niet veel. 

De keurmeester bekijkt alles aandachtig 
en Pieter is weer druk met fotograferen. 

De keurmeester heeft een goed overzicht 
vanaf zijn plek aan de eettafel. 

Terwijl wij genoten van lekkere broodjes, 
geregeld door Marianne, werd hun bak ge-
keurd door de keurmeester. Hij vond de 
purperkoppen geweldig om te zien, die zie 
je nog maar weinig vertelde hij. 

Deelnemer vijf: Jos Molleman 
Veel te vroeg kwamen wij bij Jos aan, hij 
was nog bezig met het invullen van de keu-
ringsformulieren voor zijn aquarium,  
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Het wateroppervlak van Jos zijn aquarium 
vond ik echt erg mooi om te zien met al de 
plantjes die daar groeien. 

Deelnemer zes: Nico Zonneveld 
Ook hier waren wij weer veel te vroeg, ge-
lukkig was Nico gewoon thuis. Hij heeft pas 
kort voor de keuring besloten om toch mee 
te doen maar zijn bak stond er mooi bij. 

Ook de keurmeester maakt foto’s, zodat hij 
thuis alles nog eens goed kan nakijken. 

Ook hier weer de nodige foto’s met het 
scherm. 

Deelnemer 7: Mario Roelvink 
Door de drukte zijn de (wildvang)discussen 
van Mario allemaal in een hoekje gaan zit-
ten, die zijn dat helemaal niet gewend. 
De discussen zien er overigens schitterend 
uit! Het overtuigd mij in ieder geval dat ik 
ook zulke discussen wil als ik ooit de moge-

lijkheid heb om een grotere bak neer te zet-
ten (in een ander huis wellicht) 
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Deelnemer 8: Sherwin Guato 
 
Ook hier waren we ruim een uur te vroeg. 
Sherwin had daar niet op gerekend, hij 
was dan ook niet thuis. Na even gebeld te 
hebben met hem was hij er een kwartiertje 
later. 

Sherwin geeft wat uitleg bij het aquarium. 
 
Bij Sherwin staan twee grote kooien met 
papegaaien die Marianne erg interessant 
vindt.  

 

 

Esther 

En marianne& Die houdt zich even bezig 
met deze gevleugelde vriend 

Op de bestuursvergadering van november 
is er  gesproken over het “voorstellen” van 
nieuwe leden bij Aqua Verniam. Naar aan-
leiding van een soort concept vragenlijst 
gaat het bestuur kijken hoe ze dit het beste 

kunnen aanpakken. Er zijn een tal van mo-
gelijkheden die de revue kunnen passeren.  
 
Een grote uitgebreide vragenlijst is mis-
schien een belemmering om in te vullen. 
Maar met een paar korte vragen kan je 
vaak aangeven waarom je lid bent gewor-
den en wat voor soort aquarium jouw voor-
keur heeft. 
 

In het verleden hadden wij “De Map Van 
Wout” Helaas is dit niet geworden wat er 
van verwacht werd. Wout had een hele 
mooie opzet gemaakt waarbij de leden hun 
planten en vissenbestand in hadden staan. 
Voor het uitwisselen of opzoeken van “wie 
heeft dat ene plantje dat ik al jaren zoek” 
kan dit een uitkomst zijn.  
 
Misschien heeft deze vragenlijst ook een 

beetje dat effect. En wie weet komt er weer 
Nieuw Leven in de map van Wout.  
 
In de vragenlijst voor nieuwe leden zo bv. 
kunnen staan: 

 

Hans 

Nieuwe leden 

Naam 

Leeftijd 

Woonplaats 

Hoe lang bent u al bezig met de hobby? 

Welke maten heeft uw (hoofd) aquarium? 

Heeft u een zout/zoet waterbak, gezel-
schaps-/of biotoopaquarium of aqua-
scape? 

Wat trekt u zo aan deze hobby? 

Heeft u nu specifieke hulpvragen of inte-
resses? 
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Op bezoek bij Bert Helsloot. 
 
Voor het interview van deze maand ben ik 
op bezoek geweest bij Bert Helsloot.  

Bert woont in een rustige straat in Amster-
dam-Buitenveldert en woont ook in dezelf-
de straat als Nico Zonneveld.  
Hij komt al vele jaren voor op de ledenlijst 
van Aqua Verniam.  
Ook dit keer was het weer leuk om een in-
terview bij één van de leden thuis te doen. 
Voor ik zo’n interview helemaal op papier 

heb staan ben ik er, met huisbezoek mee, 
toch minimaal een dag mee bezig en vaak 
nog langer. Maar ik steek er steeds weer 
wat van op voor de hobby en ik leer zo de 
leden veel beter kennen. Dat vind ik toch 
ook wel weer leuk. 
 
Wanneer en hoe ben je ooit met een 
aquarium begonnen? 
Ik ben ongeveer in 1947 begonnen met sa-

lamanders, kikkervisjes en stekelbaarsjes 
in een klein aquarium. Daarna werd het 
aquarium steeds groter. Maar ik ben ook 
een tijd gestopt. 
Ik denk dat ik in 1960 begon met een echt 
aquarium. 
 
Waarom heb je een aquarium? 
Ik ben een echte waterliefhebber, ik ben 
ook een kanovaarder. Als je in een kano 

vaart wil je ook weten wat er onder die ka-
no zit. De natuur in huis dat is denk ik de 
reden dat ik mijn aquarium heb. 
 
Waarom denk je dat mensen eigenlijk 
een aquarium hebben? 
Of ze houden van planten of ze houden 

van vissen. Een van die twee daar draait 
het denk ik om bij de mensen die een 
aquarium hebben. 
 
Wat voor vissen en planten heb je in je 
bak? 
Vissen: 
Keizertetra’s; Roodkopzalmpjes; Corydo-
ras albino (die heb ik pas kort) en Plaatjes. 
Planten, o.a.; 

Hoornblad; Ludwigia; Vallisneria gigantea; 
Bacopa caroliniana; Javavaren; Lotus; 
Cryptocoryne; Anubias. 
 
Heb je een bepaald thema in je bak? 
Nee, ik heb een gezelschapsbak, wat ik 
leuk vind heb ik erin. Behalve Cichliden 
natuurlijk want die horen in een speciaal-
aquarium.  
 

Wat voor een aquarium heeft Bert? 
De maten van de bak zijn: 150 (L) x 50 
(Br) x 40 (H). Er zitten 3 T.L. buizen in de 
kap en deze zijn apart geschakeld. Er zit 1 
kleine T.L. buis in de kap die ’s morgens 
als eerste aan gaat en ’s avonds als laat-
ste weer uit gaat. En een CO2 installatie. 
Ik ben ooit begonnen met de bekende co-
lafles, daarna is deze vervangen door een 
jerrycan, met gist, suiker, etc.. Maar nu 

heb ik al een tijd een echte CO2 installatie. 
 
Hoe vaak deed je mee aan keuringen? 
Ik heb 7 keer aan de huiskeuring meege-
daan, in 2006 voor het laatst. Ik ben o.a. 
een keer tweede geworden. Ook heb ik 
een keer met de districtskeuring mee ge-
daan, toen werd ik derde. 
 
Wanneer en hoe ben je ooit lid gewor-

Johan interviewt= 
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den van Aqua Verniam? 
Ongeveer 20 jaar geleden ben ik lid ge-
worden. Daarvoor was ik lange tijd lid van 
St. Petrus. Ze gingen echter fuseren met 
Vrij en Blij en verhuisden toen naar Am-
sterdam-Noord. 
Ik weet het niet zeker meer maar ik denk 

dat ik via Nico, toen al en ook nu nog 
steeds mijn overbuurman, lid ben gewor-
den van Aqua Verniam. Ik zag hem ooit 
met een netje lopen en sprak hem aan. Ni-
co vertelde dat hun vereniging in Amstel-
veen zat. En dat is voor mij best te doen, 
toen ben ik dus lid geworden. 
 
Wat vind je van het lidmaatschap van 
de vereniging? 

De contactavonden: 
Ik vind ze goed en leuk. Maar er zijn er 
best nog een aantal die roken en dat is 
toch wel jammer. 
Wat mis je nog? 
Volgens mij zouden er eigenlijk wel twee 

avonden per maand kunnen zijn. Een 
avond met een lezing en ook een praat-
avond per maand. 
Ik mis ook een nieuwjaarsreceptie, liefst 
met de huisgenoten erbij. Dan leer je el-
kaar beter kennen, denk ik. 
Als iemand lid is geworden en voor de eer-

ste keer als lid een contactavond bijwoont 
moet de voorzitter tijdens haar openings-
praatje het nieuwe lid even duidelijk voor-
stellen aan de aanwezigen, met naam en 
wie het is.   
Heb je nog ideeën om het beter/anders te 
doen? 
Ik denk dat het bestuur er best druk mee 
is.  
Ook de contactavonden waar leden een 

presentatie houden, zoals laatst over licht, 
kleur, techniek, etc. vond ik goed en leer-
zaam. Maar ook een dia- of filmavond vind 
ik goed, als het maar over de natuur in het 
algemeen gaat. 
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Wat doe je bij Aqua Verniam? 
In het verleden hebben Nico en ik samen 
de 2 aquariums in verpleeghuis Groene-
laan in Amstelveen verzorgd. 
Ik ben op een gegeven moment helaas 
ziek geworden, toen heeft Nico het nog 
een tijd alleen voortgezet tot de aquariums 

weggegaan zijn. We hebben ook nog een 
tijd hun vogels erbij verzorgd. Een van de 
twee aquariums heeft ook ooit nog meege-
daan aan de keuring. 
Verpleeghuis Groenelaan betaalde voor 
het onderhoud dat wij deden een vergoe-
ding voor de verenigingskas van Aqua Ver-
niam.   
Van welk lid zou je een interview in Aqua 
Post willen zien? 

Van Nico Zonneveld, Wout Kieft of van 
Wim de Groot. 
 
Wat vind je huisgenote van je hobby? 
Ze vinden het prachtig. Mijn echtgenote 
helpt zelf ook mee. 

Wat zijn/waren je dagelijkse bezighe-
den? 
Ik was huis- en reclameschilder. Ik heb 20 
jaar particulier gewerkt en 20 jaar als Stad-
huisschilder bij de Gemeente Amsterdam. 
Ongeveer de laatste 3 jaar daarvan nog in 
de Stopera, tot ongeveer 1992, toen ging 

ik met de VUT. 
 
Heb je nog andere hobby’s? 
Ik heb er velen o.a.: tekenen en schilde-
ren, tuinieren bij onze stacaravan, kanova-
ren bij de kanovereniging aan de Reeu-
wijkse Plassen en ik luister graag naar 
klassieke muziek. Ik heb ook 20 a 30 jaar 
geschaakt maar dat doe ik nu bijna niet 
meer. 

 
 
 
Johan Schipper. 
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Totaal indruk van een contactavond, waar-
op de uitgenodigde spreker verstek liet 
gaan: beregezellig! 
 
Maar het is  moeilijk een aantal onderwer-
pen eruit te lichten voor een verhaal in 
Aqua Post. 

Enfin, je praat met een aantal hobbyisten 
en er blijft allicht wat hangen.  
 
In dit geval een item met een enorme 
baard en nog een grijze ook. 
Nu eens niet de voedingsbodem maar de 
belichting. Ofwel: welke buizen gaan er in 
mijn lichtkap en hoelang en wanneer zijn 
ze per dag in actie. 
En een vriendelijk verzoek het hele geval 

nog eens in AP te zetten. 
Bij deze dus mijn verhaal. 
 
Als ik naar de lichtkap boven mijn bakje 
kijk ben ik snel klaar en dan komt de re-
dactie van Aqua Post met witte bladzijden 
te zitten. Oei, deze zin is al weer veel te 
lang. Pas een verhaal in de krant gelezen 
dat veel Nederlanders zinnen langer dan 
10 woorden niet meer bevatten. Nu is mijn 

proza niet zo zwaarwichtig, dat wil zeggen: 
ik hoor tot dusver geen klachten en daar 
ben ik best verguld mee. Bovendien vind ik 
het leuk om de oude (en nieuwe) ‘know 
how’ over  60 jaar ‘liefhebberen’ uit te dra-
gen. 
 
Zoals gezegd. met mijn lichtkap ben je 
snel klaar. Drie buisjes van 18 W TLD 930 
daar heb je het mee gehad. De middelste 

daarvan brandt alleen tijdens de middag 
uren. Daar kan je natuurlijk normaal niet 
mee uitkomen boven een bakje van 80 x 
45 x 40 (breed). Juist die hoogte van 45 
cm geeft al aan dat je er iets meer op zou 
moeten zetten.  
Maar het invallende daglicht helpt me 
vooral in de zomer een handje. Waarom ik 
dan alle buizen in eenzelfde kleur heb? 

Ach, eerst was de middelste een TLD 920 
Die mocht het rode gedeelte van het spec-
trum een beetje oppeppen. Daglicht heeft 
ruim voldoende blauw voor de planten in 
de aanbieding. (Niet tijdens de winterda-
gen natuurlijk.) Maar ook dan lukt het wel. 
Gewoon de middelste buis even langer la-

ten branden. En toen ik eens niet zo snel 
aan een 920 kon komen deed de 930 het 
eigenlijk net zo goed. 
 
Maar hoe weet je dan hoe lang de middel-
ste buis langer zijn licht moet geven? 
Simpel: als de bak gaat ‘koken’ dan moet 
deze gedoofd worden. Misschien is dat 
‘koken’ een wat griezelig begrip. Het is 
mijn kreet voor wat anderen bellen blazen 

noemen. De planten gaan overmatig assi-
mileren. Als je dat door laat gaan gebrui-
ken ze te veel CO2 en dat is niet mijn be-
doeling. De zuurstof die als afvalproduct 
vrijkomt ontwijkt bij oververzadiging via de 
oppervlakte . Al geloof ik niet dat veel licht 
een algenexplosie veroorzaakt. Als de bak 
‘kookt’ gaat echter de pH stijgen en daar 
hebben veel planten een broertje aan 
dood. Eigenlijk moet ik zeggen zusje want 

volgens Van Dalen (woordenboek) is de 
plant vrouwelijk.  
  
Eigenlijk ben ik dus maar een simpele ziel 
wat het verlichten van mijn aquarium be-
treft. Als ik echter kijk hoelang ik sommige 
planten in mijn bezit heb dan lijkt het wel 
goed te gaan. Mijn Nymphaea daubeyana 
heeft het al zo’n 20 jaar uitgehouden. Als ik 
ze wil hebben dan kan ik bij deze licht-

sterkte ook soorten houden die wat meer 
lichtbehoeftig zijn. 
 
Maar we gaan er even van uit dat je met 
de plantengroei zit te tobben. Of je komt 
om in de alg. Of................ en dat is een 
stuk beroerder, je hebt een bak van 80 cm 
lang en die buisjes zijn maar 58! Dan heb 

Impressie van de contactavond d.d. 22-9-2007 
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je een probleem. Maar misschien bestaat 
de Osram Lumilux nog wel ! 
Dat bedrijf maakte destijds buizen van 
16watt.  Maar ze waren  dan wel 72 cm 
lang. En dat is dus niet zo slecht. Als ik dat 
zou willen moet ik er wel een vierde buisje 
bijzetten. Let er echter op dat je ze aansluit 

op een VSA van 15 watt. Ik meen dat in de 
vorige AP daar al eens over gesproken is. 
Voor alle zekerheid nog eens de waar-
schuwing: als je een niet bijpassende VSA 
gebruikt blaas je de TL’s op.  
 
Tot zover de simpele manier van Nico. Nu 
het betere werk volgens Ome Keesje. 
Destijds heeft deze een beginnerrubriek 
gepubliceerd in ‘Het Aquarium’ die volgens 

mij erg goed is. Als ik iets niet zomaar op 
kan hoesten, en dat komt echt nogal eens  
voor, dan snuffel ik in deze rubriek.  
 
Deze man veegt in eerste instantie even 
de vloer aan met de stelling dat je nooit te-
veel licht kan geven. Deze stelling is na-
tuurlijk allang achterhaald want ze werd 

gedeponeerd in het gloeilampen tijdperk. 
Je kan je planten met alle gemak  dood 
stralen met het vermogen van de toen op 
de markt komende TL’s. Vergeet niet dat 
onze aquariumplanten voor een belangrijk 
deel uit de oeverzone komen en groten-
deels een overschaduwd bestaan leiden. 

Of uit wat dieper water komen en je moet 
je eens realiseren hoe snel het licht onder 
water afneemt. 
Deels wordt dat veroorzaakt door de hoek 
waaronder het licht in het water komt. Een 
belangrijk deel wordt weerkaatst door het 
wateroppervlak. Hoe lager de zon staat 
des te minder wordt de hoeveelheid licht 
die in sloot en plas de planten bereikt.  
De schrijvers van ‘Het optimale 

aquarium’ (Dupla) kwamen uiteindelijk tot 
de conclusie dat een plant met een verlich-
ting van 8 uur per dag goed wegkomt.  
 
Dit spoort uitstekend met de idee van Ome 
Keesje om de hoeveelheid licht die we on-
ze aquariumplanten aanbieden in de loop 
van de dag op te voeren en weer te laten 
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afnemen. Maar per saldo behoef je echt 
niet meer dan  12 uur per dag te verlich-
ten. Wil je ‘s avonds ook nog wat van je 
aquarium genieten dan doe je dat bij 
‘kijklicht’. Dat moet dan een buis zijn die 
niet te veel rood licht geeft. De plantenkop-
pen zijn samengevouwen ofwel de planten 

slapen. Algen (vooral de blauwe, die geen 
alg is) hebben langere werktijden en als je  
‘s avonds veel licht op de bak zet speel je 
die in de kaart. Natuurlijk zijn er nog meer 
factoren die algen in de kaart spelen maar 
dat is een verhaal apart. 
 
O.K. ik geef een schema voor het ade-
quaat verlichten van de bak dat bovendien 
ook gunstig uitpakt voor wat de energie-

kosten betreft! 
 
º We starten om 8.00 uur met een buis aan 
de voorkant type TLD 930. Deze blijft bran-
den tot 23.00 uur en fungeert als onder-
steuning en kijklicht. 
  
º Om ± 10.00 uur schakelen we een TLD 
920 en een TLD 930 bij. De lichtsoort van 
de TL 920 heeft een zeer gunstig effect  de 

plantengroei. Genoemde buizen branden 
tot 16.00 uur.  
º Op de top van de dag ±11.30 tot 13.00 
uur komt er een witte buis b.v. een TLD 
940 bij. (De volgorde is van voor naar ach-
ter.) 
  
Waarom de genoemde buizen? Deze bui-
zen geven volgens mij gemiddeld het bes-
te groeirendement, zeg lichtopbrengst, en 

een mooie lichtkleur. 
 
Op de top van de dag geven we dus niet 
alleen veel licht aan de planten maar we 
voegen ook wat extra blauw in het spec-
trum. En gedurende 6 uur een behoorlijke 
portie rood. 
We gaan nu experimenteren. Ik ga uit van 
een meterbak zoals wij deze bakken (100 
X 50 X 50) vroeger noemden. De TL’s van 

30 watt zijn 90 cm lang en met enig ge-

schipper kunnen we deze bak redelijk be-
lichten. 
Denk er wel om dat fabrieksbakken qua 
lichtkappen en afmetingen vaak ondingen 
zijn. Dus bezint eer je begint. 
 
In het gunstigste geval loopt alles volgen 

het genoemde schema als de figuurlijke 
trein. Geen last van extreem bellenblazen 
dus. Gebeurt dat omstreeks het middaguur 
wel dan moet de 940-buis iets in tijd terug-
gezet worden. 
 
Een paar opmerkingen: 
º Vind je dat de planten een wat gerekte 
groei vertonen dan geven we de TLD 940 
juist wat extra tijd.  

 
º Al te gedrongen groei kan duiden op te 
weinig rood. 
 
º Blijft de plantengroei onvoldoende dan 
kan je de brandduur van de combinatie 
920/930 wat verlengen. Dus bijvoorbeeld 
deze van 10 tot 17 uur laten branden. 
Ik probeer een verandering altijd tenminste 
een week uit. Eerder kan je volgens mij 

het resultaat niet beoordelen. 
 
º Loopt je tegen problemen aan, neem dan 
gewoon even contact op met ondergete-
kende. Hij kan ook zorgen dat je een ko-
pietje van het desbetreffende verhaal van 
‘Ome Keesje’ krijgt . Daarin vind je ook op-
lossingen in voor lichtkappen met veel 
minder mogelijkheden.  
 

º Of u neemt tijdens de contactavonden 
contact op met onze lichtkapspecialisten 
Pieter en Mario. 
Maar ga er in ieder geval niet in berusten 
dat het moeilijk is en het toch nooit zal luk-
ken. Ik heb het aquarium houden ook met 
vallen en opstaan geleerd en ik maak me-
zelf wijs dat ik het redelijk voor elkaar heb 
gekregen. 
. 

Nico Zonneveld 
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Vis leeft maanden in boom 
AMSTERDAM - Vogels leven in bomen, 
vissen in het water. Alleen de 'killifish' is 
niet helemaal op de hoogte van deze na-
tuurwet...Wetenschappers hebben ontdekt 

dat deze vis maanden in een boom kan 
overleven. Elk jaar komt hij een paar 
maanden uit het water om verder te leven 
aan de binnenkant van bomen. De killifish 
is in staat om zijn eigen ademhaling aan te 
passen, zodat hij lucht kan inademen.  
De biologen die de ontdekking deden, ver-

bazen zich erover dat een vis zo lang bui-
ten zijn natuurlijke leefomgeving kan over-
leven, meldt dailymail.co.uk. 
 
Oudste dier is 410-jarige mossel  
BANGOR - Het oudste nog levende dier is 
een 410-jarige mossel. Het weekdier, een 
Noordkromp, werd onlangs voor de IJs-
landse kust gevangen. Volgens Britse we-
tenschappers verkeert het diertje "in zeer 

goede gezondheid", berichtte de Duitse 
krant Die Welt dinsdag. De wetenschap-
pers van de universiteit van Wales gebruik-
ten voor een onderzoek Noordkrompen die 
bekend staan om hun hoge leeftijd. Toen 
ze de jaarringen van deze mossel telden, 
kwamen ze op 410 uit. 
 
 

Oestrogeen 'vervrouwelijkt' vissen 
Kleine hoeveelheden oestrogeen, het 
vrouwelijke hormoon, in het water kunnen 
de mannelijke vissen 'vervrouwelijken'. Op 
die manier wordt het overleven van de wil-
de vissen bedreigd. Dat blijkt uit een Cana-
dees-Amerikaanse studie die is gepubli-

ceerd in een Amerikaans wetenschappelijk 
tijdschrift.  
Afvalwater 
Onderzoekers van het Canadees Ministe-
rie voor Visserij en van het Amerikaanse 
agentschap voor de bescherming van het 
milieu hebben zeven jaar lang kleine con-
centraties synthetisch oestrogeen toege-
voegd aan het water van een kunstmatig 
meer in het noorden van Ontario. De hoe-

veelheid oestrogeen kwam overeen met 
die in het afvalwater in de grote Canadese 
steden. Het oestrogeen in het afvalwater is 
bijna uitsluitend afkomstig van de resten 
van de anticonceptiepil. 
Minder vruchtbaar 
De kleine mannelijke visjes die onderzocht 
werden (Amerikaanse dikkop-elritsen, die 
vaak worden gebruikt om de giftigheid van 
water te testen en ook als visaas) bleken 

minder vruchtbaar sperma te produceren. 
In hun testikels werden ook eiproteïnen en 
zelfs eitjes teruggevonden. Deze effecten 
werden ook opgemerkt bij grotere vissen 
die zich voeden met dikkop-elritsen. 
Populatie 
Voorgaande studies hebben al aangetoond 
dat wanneer vissen oestrogeen binnenkrij-
gen, ze kunnen 'vervrouwelijken', maar 
nog geen enkele andere studie kon de im-

pact van deze transformatie voor het over-
leven van de vissoort inschatten. 
"Onze bevindingen staven dat er wel dege-
lijk een (negatief) gevolg is voor de popula-
tie van wilde vissen in onze wateren", be-
sluit de studie.  

Vissen in het nieuws 
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Hoensbroekstraat 8

1324 MN  Almere-Stad
Tel.: 06-28157414

E-mail: info@discusvis.nl

KvK: 39085171

Voor de verkoop van vissen, visvoer en overige 

aanverwante artikelen.

Altijd minstens 200 Discusvissen op voorraad.

Kijk op www.discusvis.nl voor de actuele voorraad. 

Leden in het bezit van de �BAT pas, krijgen 10% korting

op Discusvissen en Visvoer. 

Voor vissen en visie
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