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Aqua Verniam houdt iedere 4e maandag van
de maand een bijeenkomst.
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‘In den Koorenaar’
Laan van Nieuweramstel 1
1182 JR Amstelveen
(N.B.: onder het gemeentehuis)
Aanvang 20:00 uur
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Gewoon lid:
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Huisgenotenlid *)

Voorzitter:
Mario de Jong
Email: mario@aquaverniam.nl
06-15294294
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€ 45,=
€ 6,50

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en dient bij
aanmelding te worden voldaan. Indien het lidmaatschap in het lopende jaar wordt aangegaan is het bedrag naar ratio verschuldigd.
De contributie dient vooraf betaald te worden.
Opzegging moet 3 maanden voor het einde
van het jaar plaats vinden.
Bij te laat betalen wordt er €2,25 extra in rekening gebracht.
Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester Aqua
Verniam Amstelveen
*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen mogelijk
voor inwonende huisgenoten van een lid. Zij
ontvangen géén uitgave van zowel Aqua Post
als Het Aquarium van de NBAT.

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 nummer 122.
Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van
de K.v.K te Amsterdam onder nr. 40531241
Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra.
Wilt u adverteren in aquapost en of op de webpagina? Neem dan contact op met de redactie.
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Van de voorzitter=
Als nieuw bestuur zitten we nu in de eerste versnelling. Inmiddels hebben we één
bestuursvergadering gehad en de volgende is gepland op 19 mei (vermoedelijk al
verleden tijd als u dit stukje leest).

hun beleid. Elke vereniging heeft voortaan
één stem, hetgeen betekent dat onze vereniging voortaan altijd een afgevaardigde
dient te sturen voor de NBAT ledenvergaderingen. De eerstvolgende vergadering is op 24 mei in Bunnik. Veel onderwerpen zullen dan aan de orde komen,
waarvan wij u t.z.t. op de hoogte zullen
houden.
Dan is er nog een aantal leden die hun
contributie voor 2008 nog niet overgemaakt hebben. Een vriendelijk verzoek
om dit alsnog te doen. Als dit verzoek niet
wordt nagekomen, zal de penningmeester
genoodzaakt zijn een herinnering te sturen.Zoals in de vorige Aqua Post gemeld,
blijkt er onder de leden behoefte te zijn
om wat meer van elkaar te weten over
welke bakken en vissen men heeft. En
om tussentijds contact met elkaar op te
nemen over een vraag of probleem of om
gewoon om eens over de hobby te babbelen. Een lijst met adressen/bakken/vissen
is in de maak, die aan iedereen overhandigd of gestuurd kan worden. Daartoe
heeft een deel van onze leden tijdens de
laatste bijeenkomst al een formulier ingevuld; de overige leden zullen via mail of
post benaderd worden. Het duurt dus nog
wel even voor de lijst compleet is.

Vergeleken met een voetbalvereniging is
onze vereniging niet zo groot, maar toch
is er wel wat werk aan de winkel. Ons beginprobleem is dat er heel wat taken verspreid zijn over diverse leden, die wij alleen maar dankbaar kunnen zijn dat ze
bereid waren om in de enigszins turbulente tijd te hulp te schieten. Maar diverse
taken moeten weer gecentraliseerd worden. Zowel de nieuwe secretaris, penningmeester als ik als voorzitter voelen
ons nog een beetje in een doolhof. Want
hoe werkte alles voorheen? En hoe snel
kunnen we de hulpvaardige leden weer
ontlasten? We zitten in dit stadium dus
een heel klein beetje in een ontdekkingsreis omdat het boven water krijgen van de
nodige details soms wat moeilijk is. Maar
die reis zal kort duren; we zijn bezig met
alles op een rijtje te zetten.
Tijdens de bijeenkomst op 28 april j.l. zijn
Esther van Rijnsbergen, Mirjam Vermeij
en Nico Zonneveld even (met een fles
wijn) in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun inzet voor onze vereniging. Toch mogen ze hier ook best nog
even genoemd worden. Aan Johan Schipper, als ex-secretaris, hebben wij een bedankbrief gestuurd.
En dan het roken in de Koorenaar. Diverse mensen hebben daar last van. Reden
waarom wij met de beheerder contact
hebben opgenomen en een akkoord hebben gekregen dat er op de gang gerookt
mag worden. Toch ziet Henk Scholte – onze contactpersoon met de beheerder –
misschien op den duur wat problemen.
Laten we hopen dat de toezegging van de
beheerder niet wordt teruggedraaid.
We hebben een 70-pagina mail ontvangen van de NBAT. O.a. over wijzigingen in

Een leuk voorbeeld van meer contact tussen de leden is mijn bezoek aan Zoo Zajac in Duisburg. Een gigantisch grote dierenspeciaalzaak met een hele grote aquariumafdeling. Ik ben daar samen met Mario Roelvink en Cor van Mil geweest. De
broer van Cor, uit Waalwijk, (ook een fervent aquariaan) was mee. Zajac heeft een
mooie catalogus; hiervan hebben we er
een aantal meegenomen voor de liefhebbers.
Wel, dit was het voorlopig. Alleen nog: tot
ziens op 26 mei. Dan komt de heer Ates
ons vertellen over “De dieren in de Noordzee”.
Mario de Jong
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Dringende Oproep

26 mei
Spreker over “De Dieren
van de Noordzee”

Op zaterdag, 24 mei a.s. wordt Aqua Verniam uitgenodigd voor het bijwonen van de
Ledenraad van NBAT. In het nieuwe beleid
van NBAT heeft elke vereniging één stem We weten bijna allemaal wat er zo in het
om namens de vereniging op te treden en Amazonegebied rondzwemt. Of in een andere aardrijkskundige biotoop. Maar wat
te stemmen.
weten we eigenlijk van ons “eigen” gebied?
Nu zitten we met een groot probleem, geen
De Noordzee?
van onze bestuursleden kan hier aan deelnemen door andere helaas niet te annuleren afspraken.
De heer Ates zal ons verbaasd doen staan
Wie van u is bereid om als afgevaardigde over wat er allemaal in onze vaak grauwe
van Aqua Verniam aanwezig te zijn? Het is Noordzee te vinden is. Dat “grauwe” geldt
zeer belangrijk dat wij daar worden verte- zeker niet voor de dieren, want zoals de
genwoordigd.
heer Ates meldt: “die zijn veel kleurrijker en
Aanvang vergadering: 10.30 uur, sluiting gevarieerder qua vorm dan het gros van
ca. 17.00 uur.
Nederland denkt”.
Locatie: Burg. Van der Weijerstraat 78,
3981 EK Bunnik.
Neem dan even contact op met Wil Hille Ook zal hij het hebben over de lagere die(telefoonnummer en e-mailadres vindt u op ren en “ook hier is de kleurenrijkdom gigande binnenkaft van deze Aqua Post). U krijgt tisch”.
dan alle stukken die u voor deze vergade- Dat kunnen we op 26 mei te weten komen!
ring nodig hebt.
Help ons uit de brand; het zal bijzonder Wil Hille
worden gewaardeerd!
Mario de Jong
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Bezoek aan Zoo Zajac in Duisburg op 30 april 2008.
Al weken hadden Mario Roelvink en ondergetekende over een tripje naar Duitsland, naar Zoo Zajac. Met de extra vrije
dagen rond Koninginnedag en Hemelvaart
moest toch wel een gaatje zijn te prikken.
Mario de Jong, onze nieuwe voorzitter van
Aqua Verniam, had er ook wel oren naar.
Ook mijn broer Aad wilde graag mee. Op
Koninginnedag ’s morgens om 8.30 uur
haalde ik Mario Roelvink op. De vrijmarkt
begon al aardig op gang te komen. Wij begonnen aan ons uitje. Eerst even Mario,
onze voorzitter ophalen. We hadden afgesproken bij het Motel Vinkenveen. Stipt op
tijd rijden we richting Waalwijk. Daar woont
mijn broer Aad met zijn vrouw Nel. We komen 9.30 uur aan en de koffie staat al
klaar. Het is goed reisweer, niet te warm
en geen regen. We hebben er zin in en
vertrekken 2 bakjes koffie en een broodje
later richting Duisburg.

aquariumafdeling neemt een prominente
plaats in het geheel.

Mario Roevink had een routeberschrijving
meegebracht en ik had mijn navigatiesysteem geprogrammeerd. Tenslotte, wat begin je zonder een navigatie systeem??
Die van mij liet ons erg in de steek. Die wilde voortdurend weer naar huis terwijl wij
nu zo graag naar Duisburg wilden. Dankzij
de goede aanwijzingen van mijn mede
passagiers komen we rond 12.30 uur komen we aan In Duisburg. Zoo Zajac is te
vinden aan de Konrad-Adenauer-Ring 6.
Het gebouw lijkt op een voormalige fabriekshal. Er zijn ongeveer 500 parkeerplaatsen. Ik meende dat het er veel minder
waren, maar er is plaats genoeg. Het aantal bezoekers is gering, dus alle gelegenheid om rustig de aquariumafdeling te zoeken.
Zoo Zajac is een dierenwinkel met een
zeer ruim assortiment. Alles voor de kat,
alles voor de hond, alles voor kleine huisdieren en verder van alles alles. Ja, ook
alles voor de aquarianen. Zoo Zajac is de
grootste in zijn soort in de wereld. De

Je kijkt werkelijk je ogen uit. Aad en Mario.
De aquariumafdeling wordt verdeeld in
weer kleinere afdelingen. Nou ja, kleinPP
neem nu de afdeling met de bakken. Natuurlijk heb je hier ook Jewel vertegenwoordigd. Maar dan wel over ongeveer
100 m2!! Er naast ook zo’n grote plek voor
de aquaria van Ferplast en ga zo maar
door. Inmiddels zijn Mario Roelvink en ik
onze reisgenoten, Aad en Mario de Jong al
kwijtgeraakt. Die wilde eerst de vissen bekijken. Wij gaan nog even door op de afdeling aquaria. De grootste bak rijkt tot aan
schouderhoogte, de kleinste houd je in een
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ken van wat je wilt zien en eventueel wilt
kopen. Nu al duizelt het voor de ogen. Mario Roelvink had een lijst gemaakt van zaken waar hij naar wilde kijken. Dat is handig!!
Gelukkig zag ik in de ooghoeken de eerste
bakken met levende have erin. Tegenover
de Dennerle afdeling begon de afdeling
met vissen. Discusvissen in dit geval. Niet
een paar bakjes hoor. Ik denk wel 15 bakken met Discussen. Ernaast de Chichliden
en andere specialiteiten. Eén klein bakje
met Endler guppen en één bakje met wildvang guppen. Van alles wat en van alles
veel.

hand vast, er kan 1 liter in. Er is een behoorlijke ruimte met bakken zonder opsmuk. Zonder lichtkap en afwerking. Je
kunt lichtkappen en verlichtingsarmaturen
er apart bij kopen of zelf maken. Dit is duidelijk de afdeling voor de doehetzelver. Als
alle bakken zijn bekeken en betast, gaan
we de hoek om naar de aquarium toebehoren. Pompen en filters van chinese makelij en een grote afdeling van Dennerle.
Daar hebben zo een osmose apparaat in
de aanbieding. Honderd euro voor de Dennele 190.
Ik besef nu dat je een planning moet ma-

Personeel genoeg. Je kunt gerust alles
vragen. Waar kan ik de softwear vinden?
Waar liggen de waterteststrookjes? Wat is
er op gebied van PP noem maar op.
Ook Sera is ruim vertegenwoordigd. En
JBL lijkt de anderen de loef af te willen steken met een zeer grote afdeling. Verder
zijn er voor ons onbekende merken. Zoo
Zajac biedt eveneens veel producten aan,
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Ik kijk op mijn horloge, we zijn al bijna 4
uur in de grootste dierenwinkel van de wereld. Tijd om weer richting huis te aan. Begin oktober is de grootste aquariumbeurs
ter wereld in Duisburg. We kijken uit naar
dit evenement.
Als u ook de kriebels krijgtPP.. Wie gaat
er ook mee??
Cor van Mil
meest onder de prijs van de merkartikelen.
Je kunt voor weinig geld je CO2 laten vullen, klaar terwijl u wacht.
Oh ja!!, voor de liefhebbers van het
zeeaquarium is er van alles te zien en te
koop. Intussen sleept Mario Roelvink met
een boodschappenmandje. Die is vol met
allerlei kleine aankopen. Uiteindelijk haal ik
een winkelwagentje. Ik kon het niet nalaten. Er moest toch een bakkie mee. 28 liter, compleet met pomp en verlichting.
Boeken zijn er ook, video’s en DVD’s. Netjes gesorteerd op interessegebied van alles wat met aquaria heeft te maken.

Het adres:
Zoo Zajac GmbH
Konrad-Adenauer-Ring 6
47167 Duisburg
Telefon: 0203 45045-0
Fax: 0203 45045-45
E-Mail: info@zajac.de
Internet: www.zajac.de
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Even voorstellen, de nieuwe penningmeester...
bij de Koorenaar om de hoek, samen met
vrouw Linda, dochter Emma en tekkel Joris.
Ik werk bij een bank, ben eerder penningmeester geweest van een V.V.E., en heb,
denk ik, voldoende ervaring met cijfers om
als penningmeester te kunnen functioneren.

Ik heb nu nog beperkt inzicht in de financiën van de vereniging, maar zodra ik de administratie heb ingericht wil ik samen met
de andere bestuursleden een begroting
2008 opstellen. Hiermee kunnen wij verslag doen van de financiële positie en er
planmatig voor zorgen dat de vereniging
financieel gezond blijft.
Voor opmerkingen en/of adviezen sta ik altijd open, want ik ben mij er van bewust
dat we de vereniging met zijn allen
"zwemmend moeten houden"!

Soms kan het raar lopen; Mijn naam is
Arien Bos en ik ben nu penningmeester
van een vereniging waar ik een jaar terug
nog nooit van gehoord had. Ik ben toen,
via internet, lid geworden omdat het me
leuk leek om, uiteraard, meer kennis op te
doen over het houden van vissen.
Zo'n 33 jaar terug heb ik vijf jaar een
80/40/40 bak met van alles door elkaar
erin gehad, de laaste 6 jaar een 60/30/30
bak met sumatranen en sinds een maand
een 130/50/40 bak met 9 malawi cichliden.
Deze bak is in de opstartfase en staat nu
als een grote bak groene soep in de woonkamer (helaas).

Arien Bos

Prive ziet mijn leven er als volgt uit; Ik kom
uit Rotterdam, en woon na 12 jaar Amsterdam sinds 2,5 jaar in Amstelveen, vrijwel
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Vissen in het nieuws
Doornenkronen zijn in staat hele koraalriffen kaal te vreten. Het is niet eenvoudig de
dieren weg te plukken van een rif, want ze
hebben grote, giftige stekels. Aanraking is
niet dodelijk, maar wel uiterst pijnlijk. Doornenkronen kunnen wel 30 jaar oud worden
en een doorsnede van ongeveer zestig
centimeter bereiken.

Vraatzuchtige sterren krijgen
gelatinepudding
ARNHEM - Dierverzorgers van Burgers'
Zoo in Arnhem hebben een gelatinepudding ontwikkeld, waarmee zogenoemde
doornenkronen gevoerd kunnen worden.
Doornenkronen zijn giftige zeesterren, die
wegens hun vraatzucht vrijwel nergens in
aquaria worden gehouden.

Mosselen moeten blauwalgen uit vijver eten
Uitgegeven: 24 april 2008 21:56

BREDA - Mensen kunnen gezondheidsklachten krijgen als ze in aanraking komen met blauwalgen, maar voor mosselen zijn de bacteriën blijkbaar een lekker maaltje. Het waterschap Brabantse
Delta hoopt dat mosselen de Linievijver
in Breda algenvrij zullen maken door ze
allemaal op te eten.
Het waterschap maakte donderdag bekend een jaar lang te bekijken of de mosselen doen waarvoor ze worden ingezet.
Als de proef slaagt zet het waterschap ook
in andere vijvers mosselen in.
Blauwalgen zijn bacteriën die van nature
voorkomen in water, maar floreren als het
warmer dan 20 graden wordt. Bij een explosieve groei vormt zich een groene laag
op het water. De algen veroorzaken een
zuurstofgebrek waardoor vissen kunnen
sterven.

Burgers' laat dinsdag als eerste diergaarde
in Nederland vier doornenkronen los in
een aquarium waar al eveneens giftige koraalduivels leven. De zeesterren verslinden in het wild hele koraalriffen. In de Arnhemse dierentuin krijgen zij pudding te
eten, die wordt uitgesmeerd over dode koraalskeletten. De directie van de dierentuin
is opgetogen dat de doornenkronen op deze manier toch getoond kunnen worden,
want het zijn volgens een woordvoerder
spectaculaire dieren.

Sommige blauwalgen scheiden giftige stoffen af die bij mensen huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen
en darmklachten kunnen veroorzaken. Als
het water afkoelt en de
zonsterkte afneemt, verdwijnen blauwalgen
vanzelf weer.

Doornenkronen vormen langzamerhand
een plaag in de Stille Oceaan, waar zij leven. Dat komt doordat napoleonvissen en
grote baarzen op grote schaal worden gevangen voor consumptie. Deze dieren zijn
samen met tritonslakken natuurlijke vijanden van de vraatzuchtige zeester. Maar
ook tritonslakken zijn bij vissers geliefd wegens de mooie slakkenhuizen.
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Op bezoek bij Mario Roelvink
En weer zit ik bij iemand die als kind al visjes had. Geboren in Bangkok, waar zijn vader als grondwerktuigkundige voor de KLM
was uitgezonden. Toen Rome, uiteraard
weer met zijn ouders mee, en daar kreeg
hij als vierjarige zijn allereerste bak. Met
goudvissen, Italiaanse? Een plastic bakje
dat aan de muur hing. Elke keer als hij met
zijn moeder ging winkelen mocht hij een
mooie goudvis uitzoeken. Blijkbaar winkelden ze vaak, want moeder en zoon hadden nog niet zo in de gaten dat dit op den
duur wel leidde tot een behoorlijke overbevolkingP..

De eerste echte zomerse dag, 25 graden.
Richting De Pijp, een inmiddels modieuze
wijk van Amsterdam. Winkeltjes, restaurantjes, terrasjesP. je waant je hier toerist.
In een van de pittoreske straatjes woont
Mario.

Negen jaar oud, in Nederland, geïnspireerd door een bak van de buren, kreeg hij
een 40cm bakje, waarvan de ruit er was
ingezet met rode stopverf. Guppen en platy’s dit keer. Verwarming zonder thermostaat, die zorgde dat op een dag zijn dierbare visjes gekookt werden. Tranen van
verdriet.

Hij doet open met twee door de zon rood
verbrande armen. Ik beland in een echte
Amsterdamse woning en krijg een nostalgisch gevoel (goeie ouwe tijd).

Door oude kranten te verkopen aan visstallen en andere marktkramen kon kleine
Mario sparen voor een échte verwarming.
En voor 35 gespaarde centen kocht hij ook
nog een prachtige vrouwtjesgup bij de toen
zeer bekende Beers in de 3de Weteringdwarsstraat. De handel, kopen en verkopen,
zat er al vroeg in.

Meteen zie ik zijn discusbak staan. Zonder
te overdrijven, de mooiste die ik ooit gezien heb! Zes wildvang Heckels. En groot!
Mario begint enthousiast te vertellen, maar
ik mag niet te dichtbij komen, want wildvang is altijd wat schichtiger. Ik verbeeld
me dat hij wat verliefd naar ze kijkt, maar
ja, ze zijn dan ook schitterend. En eigenwijs, af en toe een stootje tegen elkaar om
een collega weg te duwen van de maaltijd.

Maar ook handige handjes. Toen hij vijftien
was hing hij de verlichting boven 4 bakken
op zolder aan eenP.gordijnrail. Trots als
een pauw “omdat hij die verlichting van
links naar rechts kon schuiven.”
Tijdens en na zijn diensttijd was er een 30jarige vissenpauze. Pas een jaar geleden
is hij weer gestart en is sindsdien lid van
onze vereniging.
Mario heeft altijd gewerkt in het toerisme,
voor verschillende buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, van IJsland Air tot zelfs
een Hongaarse maatschappij. Eerst als
supervisor van grondstewardessen. Je zou
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zeggen dat dit voor een man een utopische baan is. Maar zo’n meute dames is
misschien ook weer teveel van het goede.
Hij werd sales representative en weer later
sales manager. Ook werkte hij een tijd
voor een Zuid-Afrikaans Verkeersbureau.
Internationaal geörienteerd dus.

meer te verkopen aan visstallenP.
Altijd wilde hij al discussen; hij had er inmiddels al wel een paar gehad, kleintjes,
maar de juiste verzorging was destijds nog
niet zo algemeen bekend, zodat het toch
niet erg lukte. Verleden jaar zich dus maar
eens goed verdiept in het wat en hoe en
welke, waarna hij koos voor wildvang, “niet
al te moeilijke discussen”, Heckels, toen
niet beseffend dat deze eigenlijk de moeilijkste zijn. Gekocht in Duitsland nadat hij
een website had gezien waar tientallen
soorten worden getoond.. Misschien wil de
lezer ook eens kijken? www.Amazon Exotic Import of www.goslinea.com

Nu werkt hij zelfstandig met een partner,
gericht op tour operating oftewel een reisorganisatie. Dit omvat een breed gebied:
all-in reizen, maar dan wel superlux, met
tophotels, autohuur, eventueel met privé
chauffeur, zelfs indien gewenst een privé
vliegtuig! En met of zonder rondleidingen.
Zijn werkgebied beslaat bijna de hele wereld: Zuidelijk- en Midden-Afrika, ZuidAmerika (Argentinië, Brazilië, Peru etc.),
India, Thailand en ga zo maar door. Contacten met hotels over de hele wereld. En
dit alles vanuit zijn kantoor aan huis. Er
staan wel twee computers op volle toeren
te draaien. Nee, oude kranten hoeft hij niet

Formaat: 92x41x55cm. pH 6.8 – KH 6 –
GH 7 – Geleidbaarheid 700. Techniek: een
CO2-installatie en een Dennerle thermostaat met bodemverwarming. Daarbij toch
nog een losse verwarming, die (dacht ik)
op een voor mij raadselachtige manier ge-
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kweekt. Tot zijn verbazing groeien de planten binnen een week al boven zijn bak uit.
Temperatuur zo’n 20 graden, ’s nachts 15.
In de winter mogen de Endlers binnen logeren.
Op het aanrecht in de keuken zie ik nog
twee piepkleine bakjes met plantjes. Ja,
Mario is pas weer een jaar bezig, maar hij
heeft zijn schade dan ook wel erg snel ingehaald. Overal bakken.
koppeld is aan de bodemverwarming. Je
zou zeggen: is de bak niet iets te klein
voor die joekels, maar ze zwemmen bijzonder tevreden rond en de hoogte van
55cm is uiteraard het belangrijkste.
Als Mario eenmaal over zijn discussen
praat, dan is hij niet meer te stuiten. Maar
hij weet er dan ook zoveel van dat hij, ooit
geïnspireerd door Nico Zonneveld, een
stukje wil schrijven in de Aqua Post. Daar
houden we je aan!
In dezelfde kamer zie ik nog een bakje van
40cm, bijna vierkant, want 39cm hoog.
Daarin hangt een zeer mannelijk uitziende
Ancistrus met een gewei waar je “u” tegen
zegt. Als gezelschap heeft hij wat rode
Zuid-Amerikaanse kreeftjes. o

Vlak naast deze bakjes zie ik een busje
scheerzeep en een scheermes. Het lijkt
alsof ze net gebruikt zijn. Goede gastheer,
hij zag er dan ook puik uit! Omdat ik het
busje wat had verplaatst, zag ik naar mijn
auto lopend een dot scheercrème op mijn
hand dat ik maar aan de bumper heb afgeveegd.

De Ancistrus zal binnenkort een vrouw krijgen (van ondergetekende).
Op zijn balkon staat een derde, open bak
met Endlers, waarin hij eigenlijk planten

Wil Hille
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Vissen in het nieuws
Politie neemt 750 kilo
koraal in beslag

Vis huren voor een patiënt?
Dat kan!

SPIJK - Het milieurechercheteam van
de Gelderse politie heeft bij een bedrijf
in Spijk 750 kilo koraal in beslag genomen. De 53-jarige directeur van het bedrijf is gehoord over de zaak, aldus een
woordvoerder van de politie woensdag.

Het TweeSteden ziekenhuis heeft 2008 uitgeroepen tot 'Het jaar van de gastvrijheid'.
Dat betekent dat we er alles aan doen om
onze gastvrijheid voor u te verbeteren. Het
verhuren van vissenkommen is een actie
binnen dit jaarthema om het onze gasten
(patiënten) wat meer naar de zin te maken
in ons ziekenhuis.
Voorheen nam het bezoek een bosje bloemen of een fruitmandje mee. Nu behoort
ook het huren van een vissenkom met sluierstaartjes tot de opties om de kamer wat
meer op te fleuren. Vooralsnog bieden we
de vissenkommen alleen aan in de vestiging Tilburg. Op termijn hopen we dit ook
mogelijk te maken in Waalwijk.
Het huren van een vissenkom kan per
cluster van dagen. De prijs varieert van 3
dagen voor 4,50 tot meer dan 21 dagen
voor 25,=

De Braziliaanse politie, die bezig is met
een onderzoek naar de export van koraal,
tipte de Nederlandse collega's. De handel
in en het bezit van koraal is verboden op
grond van een internationaal verdrag, dat
handel in beschermde dier- en plantensoorten verbiedt.

Gehuurd en dan?
De huurder krijgt een ansichtkaart mee om
aan de patiënt te geven. Op een later tijdstip bezorgen onze medewerkers de kom
bij de patiënt. Bij de levering van de vissenkom krijgt de patiënt een folder met informatie over de vissen en over het project. De verzorging nemen wij volledig voor
onze rekening.

Het bedrijf wilde met de koraal handelen.
De in beslag genomen partij had een
straatwaarde van enkele duizenden euro's
volgens deskundigen. De politie probeert
nog zicht te krijgen op kopers van de illegaal geïmporteerde koraal.

Ik ga naar huis. Wat gebeurt er nu met
mijn vissenkom?
Wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen
bent of wanneer de huurperiode is beëindigd, halen we de vissenkom weer bij u op.
Wij maken de kom schoon en zorgen dat
deze weer klaar is voor een nieuwe huurder. Het is helaas niet mogelijk de vissenkom te kopen.

De in beslag genomen koraal is voorlopig
ondergebracht in een bassin in een dierentuin in Nederland. Justitie moet beslissen
wat er verder in deze zaak gaat gebeuren,
aldus de politie.
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Contactavond 28 april 2008-04-2008
Volgens afspraak zal Nico het eerste gedeelte, een Algemene ledenvergadering
van minimale omvang, inleiden. Het gaat
om een statutair noodzakelijk benoemen
van een nieuw bestuur. Werkelijk vrienden
wij zijn zo gelukkig een nieuw bestuur te
kunnen benoemen. Tijdens de vorige vergadering heb ik verbaasd toegehoord, hoe
een drietal leden zich bereid verklaarden
het accepteren van een bestuursfunctie in
overweging te nemen. Het was binnen een
relatief korte tijd voor elkaar.
En deze nieuwe bestuursleden hebben
ook verklaard deze functie op zich te nemen. Tijdens een eerste verkennende vergadering heb ik kunnen constateren dat
we een zeer capabel bestuur mochten
benoemen tijdens deze vergadering. Een
bestuur dat weet wat het wil en verdraaid
goede ideeën heeft voor de toekomst van
Aqua Verniam.

dankt, dat ben ik tijdens de vergadering
vergeten, realiseer ik me achteraf.
Hiermee is de Algemene ledenvergadering beëindigd.
Mario neemt nu het stokje of en leidt de
spreker in bij het publiek. Ik tel slechts 18
koppen en dat iets minder dan we de laatste tijd gewend zijn. Ik ben eigenlijk benieuwd of dit komt door het onderwerp
Dwergcichliden, meervalletjes e.d. of door
en andere oorzaak. Als dat zo is zal het
bestuur dat gaarne van u vernemen. O
grut, ik ga weer op een stoel uit het verleden zitten, maar goed ventileer toch altijd
uw mening maar naar het huidige bestuur.
Weet u, zij kunnen ook niet ruiken wat u/jij
wilt. En het is al zo verdraaid lastig goede
sprekers te strikken.
Mario pakt het rookprobleem bij de horens.
Een heikel probleem, maar goed er is een
rokershoekje gecreëerd en daar zullen velen verguld mee zijn, zowel rokers als niet
rokers.
We spreken af dat het bestuur met Henk
Scholte zal overleggen als men stappen wil ondernemen die contacten met de
gemeente betreffen i.v.m. de ”Koorenaar”.
Ook het ledenboek komt aan de orde
waarbij bij Wil Hille aangeeft dat het alleen
voor intern gebruik zal dienen.

Ik realiseer me terdege dat Aqua Verniam
een spekkoper is, figuurlijk dan wel, want
menige vereniging is al opgeheven omdat
men geen kans zag een bestuur te vormen. Het is de schrijver van deze regels
dan ook een waar genoegen, en dat meent
ie zoals het hier staat, dat hij de aanwezige leden toestemming mag vragen akkoord te gaan met het benoemen van Mario de Jong als voorzitter, Wil Hille als secretaris en Arien Bos als penningmeester.
En tot zijn grote geruststelling geeft slechts
een lid aan bezwaar te hebben en dat blijkt
een geintje. Officieel is de benoeming een
feit.
We hebben dus weer een bestuur en Nico
kan zich met een gerust hart wijden aan
het schrijven van Impressies, artikeltjes
etc..
Dat is op je oude dag( hoezo, de duvel is
oud) een veel rustgevender bezigheid.

Dan gaan we over naar het
verhaal van Ernst van Genne.
Het gaat over een reis naar Colombia en u
raadt het al, met het doel aquariumvissen
te vangen. Dat je daar heel wat voor over
moet hebben, mag uit het volgende blijken:
luchttemperatuur 30 tot 34 oC,hoge luchtvochtigheid, horden muggen! Tenu: Lange
broek, overhemd met lange mouwen.
Geen pleziertje dus, maar het alternatief is:
opgevreten worden door deze muggen.
Maar de sensatie dat je vrij zeldzame

Tot mijn grote verrassing kwam Mario met
een mooie fles wijn opdraven voor de
scheidende bestuursleden. Hartelijk be14

ten moeten ook nog groeien! De mogelijkheid is dus niet uitgesloten dat we zelfs bij
moeten mesten. En de decoratieve gatenplant, want decoratief is ze, zal ook nog
wel heel wat water opnemen en groeien
als de befaamde tierelier.
Voor mij is de grootste winst van dit gebeuren dat het geheel een natuurlijker
aanzien krijgt.
Het zou me niet verbazen als er in dit geval geen tot nauwelijks algen optreden.
Hetzelfde effect als in mijn opfokbak voor
jonge vis. Als je ziet hoeveel watervlooien
en muggenlarven door deze bekjes gaan
en natuurlijk in andere vorm de diertjes
verlaten, verwacht je een algenparadijs.
Niets is mindere waar. Een vracht hoornblad (heeft geen wortels en neemt dus alle
voedsel met de ranken en het bladoppervlak uit het water op) houdt de zaak keurig
schoon. Met medewerking van de eigenaar die zeer regelmatig water ververst.
Want helaas: Hoornblad eet geen fenolen.
En dat zijn groeiremmers van betekenis
voor jonge vis.

Apisto’s hier voor het opscheppen hebt,
vergoedt veel!
We kunnen meekijken onder water aan de
hand van een paar foto’s, maar het water is vrij troebel en daardoor zijn de
plaatjes wat vaag.
Dat mag de pret niet drukken. We krijgen
een goede indruk hoe een biotoopaquarium zijrivieren Amazone er uit moet zien.
Als je dat wilt imiteren komt er weinig compositie en veel gevoel voor sfeer aan te
pas.
Een beetje regenval in het gebied veroorzaakt al snel overstromingen van het bos.
De vissen reageren daar prompt op en
trekken het overstroomde gebied binnen.
Daar gaan zij zich voortplanten.
De wortels van de planten op de oever
vormen een juweel van een schuilplaats
voor vissen. Dit effect kan je in de huiskamer vrij eenvoudig nabootsen. Men neme
een gatenplant en leidt de luchtwortels in
het aquarium. En dan? Dan groeien deze
wortels fantastisch uit en vormen prachtige
schuilplaatsen voor de vissen. Maar er is
meer. Een Gatenplant wil groeien en heeft
dus altijd honger. Weg nitraat en fosfaat uit
de bak, maar wacht eens even. Onze plan-

De temperatuur is in het Columbiaanse regenwoud knap hoog, zo’n 35-400 , Dat er
vroeger wel eens zeewater gestroomd kan
hebben, lijken de wenkkrabben te bewijzen. Deze types komen normaliter voor in
de mangrovebossen. Hoewel ik daar uiteraard ook niet geweest ben natuurlijk. In
de prehistorie uiteraard. Fantastische
beesten met die ene gigantische schaar
waarmee ze de macho uithangen. In de
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ras zijn graag gehouden vissen. Over moet
je over een goed filtersysteem en een niet
te stoffige bak beschikken. Anders gaat de
lol er wel af.
Dan passeren Loricaria en Rhineloricaria
de revue. Een bizar type vissen met die
lange staartdraden en het superslanke lichaam. Het fraaiste vind ik de tekening
van deze dieren. Vooral het exemplaar met als hoofdkleur warmbruin en
goudkleurige flankjes maakt mij een beetje
kreekjes zelf is het niet zo warm, daar
komt de zon niet bij.
Wat ik een schitterend vind, is dat die lui
kardinaaltjes dresseren. Een schaal met
visvoer regelmatig aanbieden en dan als
ze er aan gewend zijn een lege bak aanbieden een het geval annex kardinalen ophalen. Dat dit zo’n succes is lijkt mij vrij logisch. Schraalhans is keukenmeester in
het zwartwater gebied.
Het water is zeer voedselarm. Je moet het
hoofdzakelijk hebben van insecten die in
het water vallen en van muggenlarven.
Tenzij je planteneter bent of je voedt met
kleinere vissen. Zo’n tafeltje dekje als bij
onze visser vind je niet vaak. Met het gevolg dat je op transport wordt gezet naar
de aquariumhandelaren. En in de meeste
gevallen in veel te hard water de rest van
je leven moet slijten. Hierna begint de presentatie van vissen die de moeite van het
houden meer dan waard zijn.
De meervalletjes openen de rij.
Diverse soorten van het geslacht Corydohebberig. Toch maar mijn guppy’s opruimen en eens zo iets moois aanschaffen?
Als ik de volgende dag mijn dieren thuis
weer zie weet ik weer dat dit niet zal gebeuren.
Spreker wil ook het verhaal dat Farlowella’s en Sturisoma’s aan discussen gaan
hangen wel graag uit de wereld hebben.
Wel geeft Ernst een andere waarschuwing,
denk er om dat de jeugdvormen vaak fantastisch mooi zijn, maar dat ze vaak tot
een eentonig gekleurd dier uitgroeien. Dan
16

zijn ze nog mooi maar dikwijls zeer fors.
Veel van deze knapen komen op de markt
terecht als spijsvissen á € 0.20 per kilo.
Terloops krijgen we nog te horen hoe je
Sturisoma’s kan kweken. Omdat de eieren
die wel bevrucht waren op het laatste moment verdwenen verzon hij een list. Hij
haalde deze van de voorruit af met een
slang, zeg maar waarmee je anders de bodem afhevelt. Wie schetst zijn verbazing
toen de jonkies reeds tijden het kortstondige verblijf in de slang uitkwamen. Daarna
volgde de opfok met doperwtjes en dergelijk voer. Wat de huisvesting van de jongen
betreft: hiervoor gebruikte hij een drijfbakje. Zeker bij het voeren van doperwten
moet je voor een goede waterverversing
zorgdragen.
Dit gebeurde door water uit de filteruitstromer in het bakje te brengen en met een
slangetje weer uit het bakje te verwijderen.

Een gemakkelijk te houden vis met een interessant gedrag. Qua type erg mooi met
de enorm hoge rugvin, qua kleur wat eenvoudiger. Wel een prettige vis in de gezelschapsbak.
Eigenlijk moet ik ook de Agassizi vermelden een prachtig beest maar kan wat robuust worden. Met een zeer apart gevormde staartvin. Echt een juweeltje, maar laten we wel wezen dat zijn alle Apistogramma’s.

Van alle Apistogramma’s noem ik er twee
die mij zeer aanspraken: De borelli en de
Macmasteri. De laatste omdat dit een van
de fraaiste is uit deze groep.
Maar de borelli blijft voor mij het topstuk.

Nico
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Bacteriën uit een potje
auteur: drs. Cora Oostendorp
bron: www.zilverhaai.be

door bacteriën worden afgebroken. Andere
bacteriesoorten blijken ruwe aardolie goed
te kunnen afbreken. Men kweekt deze
bacteriën en verspreidt ze op plaatsen
waar olie is gelekt.

In de moderne biotechnologie worden bacteriën steeds vaker ingezet voor het zuiveren van water. Ook voor de vijver en het
aquarium zijn speciale producten ontwikkeld. Wat doen deze producten en welke
zijn goed voor de vijver of het aquarium?

In rioolzuiveringsbedrijven gebruikt men
nitrificerende bacteriën om water op biologische wijze weer schoon te maken. Het
voedselrijke rioolwater wordt sterk belucht
en gemengd met een bacteriecultuur. De
bacteriën vermenigvuldigen zich zeer snel.
De grote hoeveelheden bacteriën klonteren samen en zinken als vlokken naar beneden. Dit bezinksel is zeer voedselrijk en
wordt als rioolslib afgevoerd en gebruikt
als mestsof. Bij de drinkwaterzuivering
maakt men gebruik van denitrificerende
bacteriën om nitraten uit het water te halen.

Bacteriën zijn de kleinste levende wezens
met een celwand. In een millimeter afvalwater passen er wel een miljoen. Virussen
zijn nog kleiner, maar hebben geen celwand. Er zijn veel soorten bacteriën en we
vinden ze vrijwel in elk milieu. Ze spelen
een zeer belangrijke rol in kringlopen.
De meeste bacteriën leven in de vrije natuur van dood organisch materiaal. Zo ruimen ze de resten op en maken ze weer
bruikbaar door ze om te zetten tot anorganische stof die weer als bouwstof kan dienen.
Bacteriën planten zich voort door zich te
delen. Dit kunnen ze heel snel. Sommige
bacteriën delen zich onder gunstige omstandigheden elk half uur. Sommige soorten bacteriën leven in en van levende organismen. We spreken dan van ziekteverwekkende bacteriën.

Bacteriën uit de handel.
Ook in de vijver- en aquarium branche
maakt men steeds meer gebruik van de
werking en levenswijze van bacteriën en
van de biotechnologie. Sommige bedrijven
be werken
de
bacterie
zodanig
(vriesdrogen) dat ze in droge vorm kunnen
worden gebracht. Andere firma’s leveren
levende bacteriën op vloeibaar medium in
speciale ampullen. Soms worden de bacteriën nog met een speciale Bacterievoeding of met enzymen gemengd.

Biotechnologoie
Al zo lang het bestaan en de werking van
bacteriën bekend is, hebben mensen geprobeerd deze kleine organismen voor eigen voordeel in te zetten. De bacteriën
worden hiervoor gekweekt op speciale
voedingsbodems en dan ingezet in een
specifiek proces.
Bekend is het gebruik van bacteriën bij de
bereiding van voedsel zoals kaas, yoghurt,
wijn, bier, zuurkool. Maar de afbrekende
werking van bacteriën wordt tegenwoordig
op veel meer terreinen gebruikt. Zo heeft
men ontdekt dat bepaalde plasticsoorten

De meeste die te koop worden aangeboden zijn verschillende soorten nitrificerend
bacteriën. Sommige merken bevatten behalve nitrificerende ook denitrificerende
bacteriën. De verpakkingen vermelden niet
altijd om welke bacteriesoorten het gaat en
wat er nog aan toegevoegd is. Een firma
brengt melkzuurbacteriën in de handel. Ze
verbeteren de afbraak van organisch materiaal en zijn gunstig als voorstadium voor
de nitrificerende soorten. Er zijn bacterieculturen voor startende vijvers, voor biolo18

stof is giftig voor vissen, maar ammonium
blijft niet in deze vorm. Andere soorten intrificerende bacteriën zetten het ammonium om. Eerst in nitriet. Dit doet bijvoorbeeld de bacterie Nitrosomonas europea.
Ook deze stof is giftig. Nitriet wordt echter
omgezet tot nitraat, bijvoorbeeld door de
bacterie Nitrobacter winogradskyi. Nitraat
is niet giftig en kan door planten gemakkelijk worden opgenomen. De nitrificerende
bacteriën hebben voor hun werk zuurstof
en koolstof nodig. Zijn deze stoffen niet
voldoende aanwezig, dan verloopt de eiwi-

gische filters, voor zoet- en zoutwateraquaria en speciaal voor het verwijderen van slib in vervuilde systemen.
Nitrificerende bacteriën
Eén van de belangrijkste stoffen in de
kringloop is stikstof. In organismen vinden
we stikstof als onderdeel van eiwitten. Dat
zijn zeer grote moleculen die in stappen
worden afgebroken.
Speciale bacteriën, de ammonificerende,
breken de eiwitten af tot het anorganische
ammonium dat oplosbaar is in water. Deze
19

nitraat op zich niet schadelijk is, is de ophoping het wel. Hierdoor kunnen algen explosief gaan groeien. Er is nog een ander
gevaar bij het ophopen van nitraat. Door
schommelingen in de zuurgraad kan het
nitraat weer overgaan in het giftig nitriet.
Wanneer toepassen?
In een goed lopende, gezonde vijver of
aquarium, is het niet nodig een bacteriecultuur toe te voegen aan het water. Er
kunnen in zo’n klein ecosysteem echter
snel verstoringen optreden.
Door het toedienen van een bacteriecultuur kan er in zo’n geval sneller een nieuw
evenwicht ontstaan. Bacterieculturen kunnen worden ingezet bij de start van een
nieuwe vijver of aquarium. Er is dan nog
geen goed evenwicht. Door het toevoegen
van verschillende soorten bacteriën kunnen de kringlopen zich sneller vormen.
Een andere situatie waarin de hulp van
bacteriën nuttig kan zijn, is als zich een
plotselinge verandering in de vijver of het
aquarium voordoet, bijvoorbeeld door de
aankoop van nieuwe vissen of door het
toedienen van medicijnen. Bij vervuiling
van de vijver, waarbij zich slib ophoopt en
vaak ongewenste algengroei optreedt, kan
de toediening van bacteriën de vijver weer
in balans brengen. Bacterieculturen kunnen algengroei helpen bestrijden. Ze nemen de stikstofverbindingen sneller op dan
de algen en zijn zo een voedselconcurrent.
Hoewel een bacteriecultuur de vijver of het
aquarium op de goede weg kan helpen,
moeten we toch altijd zorgen voor een
goede hygiëne. Zorg ervoor dat de aanvoer van nitraten niet groter wordt dan de
planten kunnen opnemen, anders krijgt u
bijvoorbeeld een overmatige algengroei.
Dus ga na of er niet teveel vissen in de vijver of het aquarium zitten of geef met mate
voer. Zorg voor afvoer van organisch materiaal (planten oogsten). Zorg voor veel
zuurstofplanten of een zuurstofpomp, zodat ze voldoende zuurstof hebben om hun
werk te kunnen verrichten. Zorg eventueel

tafbraak langzaam en onvolledig en kunnen de giftige tussenproducten als ammonium en nitriet zich ophopen. Ook de zuurgraad van het water is van belang voor het
afbraakproces. Hoe zuurder het water, des
te slechter verloopt de nitrificatie.
Denitrificerende bacteriën
Als er veel aanvoer is van dood organisch
materiaal, omdat er bijvoorbeeld veel vissen in de vijver leven of veel wordt gevoerd, kunnen de bacteriën de afbraak van
het materiaal niet bijhouden bij gebrek aan
voldoende zuurstof en/of koolstof. Het organisch materiaal gaat zich dan ophopen
tot een dikke laag slib op de bodem van de
vijver. In dit slib zit weinig zuurstof, waardoor de afbraak nog verder wordt geremd.
Of er wordt wel nitraat gevormd maar de
plantengroei kan met de opname de aanvoer niet bijhouden en het nitraat hoopt
zich op.
Denitrificerende bacteriën zoals Paracoccus denitrificans of Pseudodomonas stuzerii kunnen dit nitraat omzetten tot gasvormige stoffen zoals stikstof en lachgas. Deze gassen ontsnappen uit het water naar
de lucht. De denitrificerende bacteriën
hebben hiervoor geen zuurstof nodig maar
wel koolstof als voedingsbron. Hoewel het
20

voor aanvullende voeding voor de bacteriën in de vorm van een koolstofhoudende
voedingsbron zoals bijvoorbeeld stro. Veel
organisch afval in de vijver is afkomstig
van vissen of bladeren en dit bevat relatief
veel stikstof en weinig koolstof.

veel enzymen. Volgens een andere opgave bevat het product wel nitrificerende bacteriën in een vriesdroge vorm. Bacteriën
nemen alleen opgeloste stoffen op uit het
water. Vaste stoffen worden eerst tot oplossing gebracht door speciale enzymen
die de bacteriën uitscheiden.
Veel bacterieculturen zouden daarom
daarnaast enzymen bevatten, hoewel dit
niet is vermeld.
Op zich zijn enzymen niet schadelijk. Een
firma waarschuwt dat door onjuiste opslag
van bacterieculturen zich andere, misschien schadelijke, bacteriën zouden kunnen vestigen op de meegeleverde voedingsbodem. Het is raadzaam om de handen na gebruik goed te wassen en de verpakking na gebruik goed te sluiten en
droog te bewaren.

Goed of slecht?
Het is moeilijk te zeggen of het toedienen
van een bacteriecultuur goed of slecht is
en wat goede of minder goede bacterieculturen zijn. Een goede uitwerking hangt van
veel factoren af.
Bacteriewerking kan worden geremd door
slechte omstandigheden zoals een overmaat aan nitriet of nitraat, zuurstoftekort,
koolstoftekort, de aanwezigheden van medicamenten, de aanwezigheid van zware
metalen, een overmaat aan slib. Bij het gebruik van nitrificerende bacteriën is het belangrijk voor een goede beluchting te zorgen, daar er anders giftige tussenproducten zouden kunnen ontstaan.
Licht is schadelijk voor bacteriën. In een
goed biologisch filter moet het donker zijn.
Wordt een bacteriecultuur in het water gestrooid, dan moet het daarna niet te zwaar
doorlucht worden. Want dan blijft het water
teveel in beweging en kunnen de bacteriën
niet naar de diepere onderlagen zakken.
In een ecologisch systeem hangt alles met
elkaar samen. Het toedienen van een grote hoeveelheid bacteriën van een paar
soorten verstoort het bestaande evenwicht. Er ontstaat plotseling een andere
verhouding in de aantallen bacteriën en
wat het uiteindelijke resultaat daarvan zal
zijn is onvoorspelbaar. Bacteriën hebben
ook natuurlijke vijanden. Ze zijn zelf voedsel voor kleine diertjes zoals het pantoffeldiertje of protozoën.
Een andere onduidelijkheid is het product
zelf. Volgens de ene opgave zouden nitrificerende bacteriën geen sporen vormen en
dus niet kunnen worden gedroogd. Droge
producten zouden daarom weinig tot geen
nitrificerende bacteriën bevatten, alleen
21
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