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Aqua Verniam Post 

Een uitgave van A.V. Aqua Verniam. 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de

 maandag            

van de maand een bijeenkomst, behalve 

juli, augustus en december. 
 

Adres: 

‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

(onder het Gemeentehuis) 

Zaal open: 19.30 uur 

 

  Contributie per jaar: 

  Gewoon lid:   € 50,-- 

  Jeugdlid:   € 45,-- 

  65+ lid:   € 45,-- 

  Huisgenotenlid: *)  €   6,50 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en     

dient bij aanmelding te worden voldaan.  

Indien het lidmaatschap in het lopende 

jaar wordt aangegaan is het bedrag naar 

rato verschuldigd. 

 

Contributie dient vooraf betaald te 

worden. Bij te laat betalen wordt € 2,25 

extra in rekening gebracht. Opzegging: 

3 maanden voor het einde van het jaar. 

 

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. 

 

Website: www.aquaverniam.nl 

 

Wilt u adverteren in Aqua Vernam Post? 

Neem dan contact op met de redactie. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: 

Mario de Jong 

Tel.: 06-15294294 

E-mail: Mario@aquaverniam.nl 

 

Secretaris: 

Ruud Koning 

Tel.:020-6436208 

E-mail: ruudk@etcetera.nl 

 

Penningmeester / ledenadministratie: 

Arien Bos 

Tel.: 020-6611311 

E-mail: arien.g.bos@gmail.com 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong  

Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 

 

Huiskeuringscommissie: 

Ernst en Marianne Zittema 

Tel.: 020-4532014 

E-mail: hkc@aquaverniam.nl 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Martin Scheepstra 

Tel.: 020-6416293 

E-mail: martinscheepstra@planet.nl 

 

Pieter van IJsendoorn (illustraties) 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: p.vanijsendoorn@zonnet.nl 

 

Wil Hille (tekst en lay-out) 

Tel.: 020-6108616 

E-mail: wfhille@planet.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 

           Amsterdam: 40531241. 
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25 mei 
“Gooi het in de groep”  

 
Aangezien de vorige vraagbaakavond een succes was, kunnen we 

deze maand ook weer gooien met vragen. Teruggooien mag, het 

liefst alleen met antwoorden. 

Tot dan! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AquariumAquariumAquariumAquarium 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 
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Van de voorzitter 
 
Alweer een maand voorbij. Dat merk ik vooral aan het feit dat de re-
dactie weer een stukje van mij verwacht. Eigenlijk heb ik deze maand 
niet veel nieuws te melden. De lente zit er bijna weer op, maar dat 
heeft u zelf ook wel gemerkt. Of onze vissen dat gemerkt hebben…..?
Elders in dit blad staat hoe we de seizoenen in onze bak kunnen na-
bootsen. Konden wij dat voor onszelf ook maar….. 
 
De lezing van Loek van der Klugt werd helaas niet druk bezocht. Van 
enkelen heb ik begrepen dat dit door de meivakantie komt. Ook heb ik 
geen mensen gezien die in maart onze VVV-beursstand bezochten en 
interesse toonden in onze vereniging. Misschien ook door de vakan-
tie? Uiteraard blijven zij op elke contactavond van harte welkom.  
Loek zijn lezing ging over planten, zeer interessant, maar voor som-
migen van ons wel een beetje technisch. Behalve voor Henk natuur-
lijk. Hoewel hij zijn bak aan de wilgen gaat hangen, bleef hij maar 
knikken, hij begreep precies waar het over ging. Een verslag zult u 
vinden in het volgende blad.  
25 mei hebben we weer een vraagbaakavond. Laten we allemaal wat 
vragen meenemen. Want soms schieten die ons ter plekke niet te bin-
nen. 
 
Tot dan!                                                                           Mario de Jong. 
________________________________________________________ 
 

 
Van de redactie 

 
Wij en, zo blijkt ook, onze leden vinden het wel leuker als er meer 
stukjes zouden komen van de leden zelf. Het is een verenigingsblad 
en iets persoonlijks hoort daar eigenlijk bij. 
 
Wie wil weer eens in de pen of achter de computer klimmen….? Over 
bijv. uw ervaringen met uw bak, het gedrag van bepaalde vissen of 
iets wat een keer misschien fout ging en hoe u dat oploste. Of een 
ontdekking waar we allemaal van kunnen leren! Indien gewenst corri-
geren wij uw tekst graag!  

_________________________ 
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25 mei  
“Gooi het in de groep”  

 
Aangezien de vorige vraagbaakavond een succes 
was, kunnen we deze maand ook weer gooien met 
vragen. Teruggooien mag, uiteraard het liefst alleen 
met antwoorden. 

                                   Tot de 25ste.  

 

 

22 juni 
Lezing door de bekende Ab Ras:      

“Praktisch aquarium houden” 

Een toelichting van Ab Ras zelf: 

“Een aquarium aanschaffen lijkt heel erg simpel: bak kopen, water er in, 
wat leuke plantjes er bij, nog een paar mooie visjes en…genieten maar. 

Helaas werkt het in de praktijk niet zo. Aan een goed aquarium worden 
namelijk nogal wat eisen gesteld. Sommige vissen verdragen elkaar niet 
en sommige planten zijn giftig. 

Dan komen er ook nog de kwaliteit van het water, het soort voer, de 
grootte van het aquarium bij kijken. 

Wanneer u echt wilt genieten van een mooi en goed verzorgd aquarium, 
moet u eerst alle mogelijkheden én uw eigen wensen op een rijtje zetten. 

Hoe weet u welke vissen voor uw aquarium geschikt zijn? En hoe ziet u 
of het water de juiste samenstelling heeft voor het soort vis dat u heeft 
gekozen? 

Deze lezing wordt gegeven om u op weg te helpen in de wereld van 
aquaria. U krijgt dan tevens aanwijzingen, suggesties en voorbeelden, 
zodat u direct  aan de slag kunt met de aankoop, bouw of inrichting van 
uw aquarium.” 
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Op bezoek bij…. 
Jacqueline Koningen 

 
 

Eén van de weinige vrouwelijke 
leden van onze vereniging. Daar 
moeten we zuinig op zijn. Dus 
wie is Jacqueline?  
Een Badhoevedorper, althans tot 
haar 18de jaar. Daar ook op de 
basisschool, maar HAVO in Am-
stelveen op haar fietsje. Op den 
duur toch wel een afstand in re-
gen en wind, dus de school af-
gemaakt in Badhoeve-
dorp. 
 
Als 10-jarige begonnen 
met een guppenbakje, 
daarna een tropisch bakje 
met een kinderlijke vis-
senselectie (“grotere” vis-
sen), zelfs zoenvissen, 
want “dat was toch wel 
een erg leuk gezicht.” Als 
derde bak, nog steeds 10 
of 11 jaar oud, goudvis-
sen met als gezelschap 
schildpadden, die niet alleen 
enorm groot werden, maar haar 
goudvissen als een 5 uur borrel-
hapje opslokten. De schildpad-

den kregen een nieuw tehuis in 
haar eigen school, vermoedelijk 
voor een corrigerende opvoe-
ding, maar wel einde vissenhob-
by.   
Toen kwam “Groentje”, een par-
kietje die ze acht jaar als maatje 
had. Als ze “Groentje” noemt, 
worden haar ogen wat dromerig. 
Dierenliefhebster.  

Na school diverse baantjes, hulp 
in een apotheek. Niets voor haar. 
Naar de kappersschool (1 dag in 
de week les, 4 dagen praktijk). 
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Maar ook dat was het niet. Over-
gestapt naar een baan die ze nog 
erger vond: administratief mede-
werkster bij een aannemer.  
Maar…. toen stapte ze in de 
zorg: begonnen als leerling zie-
kenverzorgster bij het bejaarden- 
en verpleeghuis “De Drie Hoven” 
in Slotervaart. Een opleiding van 
2,5 jaar, studie en tegelijk het 
verzorgen van de bewoners. 
Daar voelde ze zich thuis. Vijf 
jaar is ze daar gebleven. 

Nu wonen in Osdorp, vanaf balkon 

bomen, sloot….natuur. 
 
Ze trouwde toen ze 21 was, wo-
nen in Oud Sloten, daarna Os-
dorp in een schitterend huis met 
een enorme tuin die zij als nieu-
we hobby ontwikkelde tot een pa-
radijsje (ik ken haar al langer en 
heb die tuin vele malen gezien, 
schitterend). Een tijd niet ge-
werkt, althans niet een officiële 
baan, en na 19 jaar verkering, 
verloving en huwelijk) geschei-
den. Niet leuk, maar ja.   
Opnieuw rondkijken naar een job 
in de zorg en gevonden. Bij RCA 
(Revalidatie Centrum Amster-
dam) op de Overtoom in Amster-

dam, waar ze nu nog steeds 
werkt. Begonnen als voedingsas-
sistente. Na een paar jaar opge-
klommen als beheerder Linnen-
dienst. Je zou zeggen, ach, la-
kens en slopen… maar daar 
komt wel iets meer bij kijken. Bij-
voorbeeld ook het verzorgen van 
de uniformen voor zo’n 300 
man/vrouw personeel, die élke 
dag een schoon uniform moeten 
dragen. In het begin stond alles 
op naam genoteerd. Een erg be-
werkelijk systeem. In de periode 
van Jacqueline werd het systeem 
geautomatiseerd en niet meer op 
naam maar op maat gewerkt. 
Een enorme tijdbesparende ver-
betering. 
Haar tweede functie is de 
Schoonmaak DKS, oftewel Dage-
lijks Controle Systeem. Heel toe-
vallig is dit onderwerp een maand 
geleden nogal in een negatief 
daglicht gesteld op TV, radio en 
in kranten. Agnes Kant beijvert 
zich al jaren voor een betere 
kwaliteit in de zorg. Want de 
schoonaak in ziekenhuizen, be-
jaarden- en verpleeghuizen zou 
(vaak) verre van optimaal zijn, 
ten koste van de patiënten met 
o.a. ernstige wondinfecties door 
ongewenste bacteriën. Per jaar 
overlijden een paar honderd pati-
enten aan de slechte schoon-
maakkwaliteit. Met een dweiltje 
`aaien` over de vloer`, de pot van 
mevrouw A. niet goed schoon-
maken voor mevrouw B. Klinkt 
niet leuk, maar helaas nog 
steeds waar. Geen acceptabele 
salarissen voor goede schoon-
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makers, die dan wegblijven, dus 
krijg je de werkzoekenden die 
geen enkele ervaring hebben in 
de strenge disciplines die geëist 
worden. Gelukkig is dit in het ge-
val van RCA lang niet zo ernstig 
als gepubliceerd over zieken- en 
verpleeghuizen. 
Ze geeft een paar voorbeelden 
waar ze zich voor ingezet heeft. 
Een zogenaamde “verbreding” 
van het schoonmaaksysteem. 
Dat lijkt voor de leek niet bijzon-
der interessant, maar je moet 
daar maar liggen als patiènt! 
Dus… 
Kitranden in de douches die na 
een poosje gingen schimmelen. 
Jacqueline liet die kitranden ver-
wijderen. Om zoiets er door te 
krijgen…. maar Jacqueline is een 
doorzetter. 
Dagelijks werd er altijd één zo-
genaamde toiletronde gehouden 
(schoonmaak). Zij vond het 
hoognodig dat er twéé rondes 
kwamen. Want het gaat wel om 
een groot aantal bewo-
ners/patiënten. Werd doorge-
voerd. 

 
En dan de keukens. Vier keer per 
jaar worden de keukens van top 
tot teen gereinigd. Je zou zeg-
gen, logisch toch? Maar eerder 
(geloof het of niet) haalde een 
ergotherapeut af en toe de keu-
kenkastjes leeg! Nu niet alleen 
vaker, maar ook door een officië-
le schoonmaakdienst, begeleid 
door Jacqueline.  
Zoals gezegd, adviseren t.b.v. 
verbeteringen betekent hogere 

kosten voor de instelling, niet 
simpel om “iets snel te regelen.” 
Maar het lukt haar steeds. 
Dan probeert ze de “sleutellijs-
ten” uit te leggen, blijkbaar weer 
een verouderd systeem. Wie van 
het personeel had een belangrij-
ke sleutel en wie hoorde er echt 
niet eentje te hebben! Ook dat 
onderwerp is inmiddels gecorri-
geerd én geautomatiseerd. 

Jacqueline was ooit kapster, dus 

knipt ze haar hondjes zelf. 

 
Toch volgt zij nog steeds cursus-
sen in die richting, want in zo’n 
groot gebouw met zoveel ver-
schillende disciplines zijn de ei-
sen iets anders dan voor een 
eengezinswoning!  
Waar wij als bezoekers of “toe-
komstige patiënten (?)” nooit aan 
denken, zijn de kleine details 
waar anderen -  ook Jacqueline – 
mee bezig zijn.  
Zo leer ik steeds weer iets 
nieuws van mijn “bezoeken” aan 
onze A.V. leden.  
Toch maar eens gevraagd wat 
haar hobby’s zijn. Jaqueline heeft 
twee honden, Shih Tzu’s (het-
zelfde merk als mijn hondje – via 
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de hondjes hebben we elkaar 
ooit ontmoet).  
In de hondenencyclopedie staat 
dat dit “zeer zelfstandige honden 
zijn die lak hebben aan comman-
do’s.” Wil jij links af, dan trekt een 
Shih Tzu je met alle kracht naar 
rechts! Maar Jacqueline roept 
even tegen een van haar hond-
jes: “Plááts” en het beest kruipt 
gehoorzaam in zijn mand. Klopt 
die encyclopedie niet of is zij ge-
weldig in het trainen van hon-
den….?

 
Slechte foto, hondje nr. 2 is nog     

beweeglijker dan vissen….  

 
Haar 2de hobby is haar aquarium. 
Ongeveer een jaar geleden voor 
het eerst weer begonnen met 
een kleine bak, maar na drie 
maanden werd die al snel inge-
wisseld voor een 50x30x35cm. 
Nog steeds geen joekel, maar 
een beauty! Als zij zich inge-
schreven zou hebben bij de wed-
strijd van de Utrechtbeurs (VVV), 
want daar was ze wel als bezoe-
ker, dan had ze in de top vijf ge-
zeten. En dat zeg ik echt niet 
zomaar. Prachtig ingericht, plan-
ten kerngezond en mooi ge-
plaatst. Tufje rood links, dan 
donkergroen en daarnaast licht-

groen, een prijswinnende bak, 
ook nog met plantjes van Henk 
en Aart. Met Neons bijen- en 
vuurgarnalen, Endler gups en 
een Beaufortia leverettii (meerval 
met zeer brede zijvinnen). Maar 
al haar visjes zijn miniaturen, 
dwergjes, ze worden niet groter. 
Daardoor lijkt haar bak veel gro-
ter. Nagedacht dus (terwijl ze ooit 
enorme zoenvissen had – maar 
er wel van geleerd!).  
We weten al dat tuinieren ook 
haar hobby is. Maar ook Fima en 
3D (nooit van gehoord). Fima: 
van klei piepkleine dieren maken, 
verven met leuke kleuren, en dan 
hele tafereeltjes maken; bijv. een 
groep dieren in een weiland.  
3D…? Driedimensionale kaarten 
die een dieptewerking geven (net 
zoals onze bakken…als we het 
goed doen). 
Zelf wit ze haar plafonds en 
schildert de muren van haar com-
fortabele flat. Ook is ze bestuurs-
lid van de kopersvereniging van 
het gebouw waar ze woont.  
Een creatief mens, alles wat ze 
onderneemt lukt. Ik daag haar nu 
uit om dit jaar mee te doen aan 
de huiskeuring, niet leuk zo’n 
concurrent, maar ik ben 
…eh…sportief. 

Wil 



Het nut van Appelslakken 
Ervaringen van Leo van der Meer 

 
De Appelslak is een wereldwijde tropische zoetwaterslak. De weten-
schappelijke naam is Ampullaridae. Deze slak komt voor in vele verschil-
lende vormen en maten en een aantal is wel te verkrijgen in Nederland. 
Net als kreeftjes en garnalen zijn ze erg in opkomst. Dit komt vooral door 
hun nuttige werking in het aquarium. Over de voordelen van de Appel-
slak zal ik dadelijk ingaan. De meest voorkomende soort in Nederland, is 

de gewone Appel-
slak; deze is peer-
vormig en heeft 
een afmeting van 
ongeveer een cen-
timeter of acht. De 
basiskleur is geel 
en bruin.  Maar 
door intensief kwe-
ken worden ze ook 
aangeboden in ve-
le andere kleuren 
zoals blauw, wit, 
ivoor en groen. 
Dus eigenlijk voor 

ieder wat wils. Het is een betrekkelijk gemakkelijk te houden soort en 
kweekt redelijk eenvoudig.  

Deze Appelslak is al aanwezig vanaf de eerste aquariumverslagen, dus 
begin 18de eeuw. Toen ging men veel op reis met schepen, de beman-
ningen namen dit soort dieren mee om er later erg veel geld voor te krij-
gen. Zo ging dat vroeger, de rijken en de notabelen vonden deze slakken 
heel apart en hiervoor werd al gauw een maandsalaris neergelegd. 

Het vreemde van deze slak is wel dat het dier gescheiden geslachten 
heeft. Er zijn dus zowel mannetjes als vrouwtjes. Dit is bijna de enige 
slakkensoort waar dit zo bij is; de meeste slakkensoorten zijn hermafro-
diet, zowel man als vrouw. Het verschil van het geslacht is erg moeilijk te 
zien. Het beste is om verschillende slakken bij elkaar te zetten en af te 
wachten. Mochten ze interesse in elkaar hebben, dan verstrengelt hun 
lichaam zich samen en gaat het vrouwtje het water uit om haar eieren te 
leggen.  
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Het kweken: 

Het is belangrijk om een heel goed stel bij elkaar te zetten om tot een 
goede voortplanting te komen. Het beste is eigenlijk om verschillende 
exemplaren bij elkaar te zetten 
en, zoals gezegd, af te wachten. 
Het jaargetijde en het voedsel-
aanbod is erg belangrijk. Ook de 
temperatuur en de violette stra-
len van de zon hebben invloed 
op de voortplanting. Na een be-
paalde periode gaan het manne-
tje en vrouwtje zich verstrenge-
len. Het mannetje doet zijn pe-
niscomplex in de mantelholte 
van het vrouwtje. Dit alles duurt enkele uren tot een hele dag. Als het 
eindelijk zover is gaat het vrouwtje het water uit en gaat ze boven in de 
kap van het aquarium haar eieren afzetten.  Deze eieren zijn meestal fel 
oranje en worden in strengen gelegd, als een druiventros. De kleur van 
de eieren hangt uiteraard van de soort af. De eieren blijven 14 tot 30 da-
gen hangen tot ze rijp zijn. Dan vallen ze naar beneden en na enkele 
dagen kruipen de jongen de wijde wereld van het aquarium in. Ze zien er 
eigenlijk meteen net zo uit als hun ouders en groeien vrij snel. 

Het voedsel: 

Ze eten eigenlijk alles en laten bij mij de waterplanten met rust. Ze lusten 
heel erg graag verschillende soorten algen. Dit is een heel groot voor-
deel. Ik geef ze zelf graag wat gekookte spruitjes en slablaadjes. Het is 
aan te raden deze eerst te blancheren tegen gif en verzuring. Het voor-
deel van deze slakken is dat ze ook graag andere slakkeneitjes lusten. 
Verder geef ik ze wat spirulina-tabletten en wat droog voer. Kijk alleen 
wel uit met fijngevoelige planten in je aquarium. Wanneer je te weinig 
voert kunnen ze uiteraard wel aan je zachtere planten beginnen (bijv. 
Javamos). Door goed en afwisselend te voeren hoeft dit niet te gebeu-
ren.  

Voordelen van het houden van deze slak: ze eten de eieren van andere 
slakken en daardoor wordt de hoeveelheid andere slakken zo goed als 
vernietigd. Ik kweek zelf redelijk veel vissen en voer de jonge vissen 
meerdere keren per dag. Al gauw heb je dan last van verschillende slak-
kensoorten en hoeveelheden. Bij een paar slakjes hoor je mij niet kla-
gen, maar voor je het weet zit je bak vol. Door het vele bijvoederen ont-
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staat ook erg veel alg en deze Appelslak graast dit werkelijk bijna alle-
maal weg.  

Ik ben zelf erg tegen het gebruik van medicijnen in het aquarium, maar 
helaas kun je er soms niet omheen. Het nadeel van medicijngebruik, 
vind ik, dat je meestal het ene opheft en het andere terug krijgt. Vandaar 
dat ik de Appelslakken gebruik in 
mijn kweekbakken voor allerlei 
vissen. Eerst probeerde ik Clown-
botia‘s tegen de slakkenplaag. Dat 
hielp niet echt, deze lieten de helft 
van een slak wegrotten. Ook ge-
bruikte ik Kogelvisjes, maar nadat 
ze de slakken hadden opgepeu-
zeld vonden ze mijn vissen ook 
erg lekker. Dus dit werd ook niks. 
Daarna ben ik enthousiast gewor-
den van Appelslakken. Ik reduceer 
altijd de hoeveelheid jongen door 
de eieren weg te halen. Ook gebruik ik deze eieren als voedsel voor mijn 
jonge vissen. Doordat ze veel eiwit bevatten is het erg goed om de eie-
ren plat te drukken en op deze manier te geven. Wel natuurlijk je water 
meerdere keren per week verschonen; dit komt ook de groei van de jon-
ge vissen tegemoet. Maar dit wist iedereen al natuurlijk.  

Ik ververs meestal meerdere keren per week 10% water. Hierdoor groeit 
en bloeit alles lekker.  

Als laatste wil ik vertellen dat ik het houden van Appelslakken erg leuk 
ben gaan vinden. Ik ben de voordelen gaan inzien, naast de verschillen-
de vormen en kleuren die de dieren bezitten. Verder vond ik het belang-
rijk om hier eens een stukje over te schrijven. De beste temperatuur is 
overigens tussen de 18 graden en 28 graden. Hierdoor kun je deze slak 
zomers gemakkelijk buiten houden in de vijver of de vissenbak. Het bes-
te overigens is om 1 slak op 10 liter water te houden. 

Voor u gelezen in het blad van A.V. Anthonie van Leeuwenhoek. 
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APPELSLAK VREET DE RIJSTVELDEN 

VAN VIETNAM KAAL 

De Nederlandse aquariaan is vaak enthousiast over die mooi gekleurde 
slakken die zo rustig door de bak rommelen. “Het nut van appelslakken“ 
(zie het vorige artikel in dit blad) wordt zeker niet zo gezien in een groot 
aantal andere landen. Op de verkeerde plek kunnen ze een enorme 
plaag worden. Dus plaatsen we dit artikel hier ook – er zijn plussen en 
minnen. Hier de minnen….                                                                    Wil 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
“Mag ik raden om welke slak het gaat? Ik denk dat het een pomacae is”. 
Slakkendeskundige dr. A de Winter uit Wageningen prikt meteen goed. 
Want de slak die in Vietnam de rijstvelden in de Mekongdelta kaal vreet, 
is inderdaad de appelslak, een geslacht van grote tropische slakken. De-
ze dieren zijn volgens De Winter in Japan al jaren een plaag en hebben 
zich inmiddels over bijna heel Zuidoost-Azië verspreid. Een krant uit Ha-
noi meldde dat de zogeheten gouden slak (Pomacae pomacae), die zes 
jaar geleden als delicatesse in Vietnam is geïntroduceerd, vorig najaar 
bij een overstroming uit de kweekvijvers spoelden en inmiddels 31 dui-
zend hectare heeft kaalgevreten. Vietnamese biologen schijnen bij de 
introductie al gewaarschuwd te hebben voor de gevaren.  

Nadat de eerste exempla-
ren ontsnapt waren, ver-
bood de regering enkele 
jaren geleden, tevergeefs, 
de slakkencultuur. Vorig 
jaar gaf de Vietnamese 
premier, Vo Van Kiet, 
persoonlijk opdracht de 
kweekrijen te sluiten. 
Juist in die tijd deden zich 
de overstromingen voor.  

          Pomacae pomacae → 

De Winter kent de Viet-
namese soort niet, evenmin als dr. Gittenberger van het Nationaal Na-
tuurhistorisch Museum in Leiden. Dat is niet zo vreemd, aldus de Winter. 
Het geslacht Pomacae telt veel soorten en ondersoorten. Hun gedrag is 
meestal hetzelfde. Het zijn grote dieren met een slakkenhuis van vijf cm 
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doorsnee. Van oorsprong komen ze uit Zuid-Amerika, met name Argen-
tinië. Het zijn eigenlijk zoetwaterslakken, maar ze leven volgens de Win-
ter amfibisch.       

Ze houden het dus ook op het land uit. Rijstvelden zijn ideaal voor ze, 
want die staan meestal onder water.  

Vrouwtjeslakken leggen om de twee tot drie dagen ongeveer vijfhonderd 
eieren. De eerste melding dat de appelslak een plaag werd, komt vol-
gens de Winter uit Japan en dateert uit 1986. Ook daar vrat de als voed-
sel geïntroduceerde slak op grote schaal jonge rijstplanten aan. De die-
ren worden volgens Gittenberger over de hele wereld verhandeld. Ook in 
Nederland zijn ze af en toe in de dierenwinkels te koop.  

In 1992 werd er een internatio-
naal slakkencongres gehouden, 
waar een bioloog uit Hawaï 
meedeelde dat de appelslak 
inmiddels een plaag was ge-
worden in Taiwan, Japan, Filip-
pijnen, China, Vietnam, Nieuw 
Guinea, Thailand en Indonesië. 
Ze waren ook tot Hawaï door-
gedrongen, hoogst waarschijn-
lijk nadat ze uit een aquarium 
waren ontsnapt.  

←Thebapisana 

Daar deden ze zich te goed 
aan het oude cultuurgewas ta-

ro, waarvan de wortelstok wordt gegeten. Uit Japan is bekend dat de 
slakken kool nog lekkerder vinden dan jonge rijstplantjes.  

Gittenberger zegt van een aquari-
umhandelaar in Nederland ge-
hoord te hebben dat sommige 
klanten na aankoop van een ap-
pelslak boos terug kwamen.  

                  Afrikaanse reuzenslak→ 

Want het dier had in een paar da-
gen hun hele aquarium leeggege-
ten.  

Volgens de Winter en Gittenberger 
is de gang van zaken met de ap-
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pelslak een typisch voorbeeld van faunavervalsing.  

Een diersoort belandt in een vreemde omgeving waar geen of onvol-
doende natuurlijke vijanden zijn, en ontwikkelt zich vervolgens tot een 
plaag. Iets dergelijks is al tientallen jaren geleden gebeurd met de Afri-
kaanse reuzenslak die ook in Azië werd geïntroduceerd en daar even-
eens een plaag werd voor de landbouw, vooral in Indonesië.                                          

Een ander voorbeeld is volgens Gittenberger de slak Thebapisana die 
oorspronkelijk alleen in het westelijk deel van het Middellandse Zee ge-
bied voorkwam, maar in de Verenigde Staten terecht is gekomen. Daar 
heeft het dier zich ontwikkeld tot een plaag in citrusplantages. Hetzelfde 
is in Israël gebeurd.  

Bron: de Volkskrant, overgenomen van “De Uitstromer”. 

 

 

PAS OP!  GARNALEN  
Je wordt ermee besmet 

 

Een van onze leden is verliefd op haar garnalen. Vermoedelijk omdat die 
beesten ook continu op elkaar verliefd zijn. Jacqueline, speciaal voor jou 
wat informatie over jouw favorieten. Want over besmetting gesproken….! 

De laatste tijd zie je heel vaak 
kleine dwerggarnalen tijdens de 
keuringen in aquaria. Ook in het 
bondsblad staan de laatste maan-
den regelmatig wat artikelen met 
de meest fraaie garnalen die mo-
menteel met enige regelmaat te 
koop zijn.  

       Cardinia serrata – Crystal red→          

Wat bezielt iemand om dit soort 
kleine en vaak vrij dure dieren aan 
te schaffen? Nou, het antwoord hierop is eenvoudig. Als je deze dieren 
eenmaal hebt gehouden ben je gelijk besmet met het garnalenvirus.  

Je begint met één klein bakje en voor je het weet staat er een stelling in 
een speciale kamer in huis.            

Een van mijn eerste ervaringen met deze tak van de hobby was tijdens 
een keuring in Aalsmeer. Bij één van de deelnemers stond een aantal 
kleine aquaria waar ik eigenlijk van dacht dat ze leeg waren. Tot de ei-
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genaresse van de bakjes tegen mij zei, leuk hé die bijtjes! Eigenlijk dacht 
ik dat ze me in de maling nam, maar ze bedoelde de garnalen, Caridina 
serratta of in het Nederlands de bijengarnaal.  

Een klein legertje van deze 
garnalen was in het bakje 
bezig om een stuk komkom-
mer te verorberen, bijzonder 
leuk om te zien. Toen ik haar 
vertelde dat ik het erg leuk 
vond liep ze 

←Caridina serrata - gekweekte 

vorm 

naar de keuken, pakte een 
bakje en een netje en voor ik het wist stond ik met een jampot met een 
stuk of twintig van deze garnalen in mijn handen. Alsjeblieft, zei ze nog, 
en veel plezier ermee. 

Cardinia babaulti – red     

                                  stripe→  

 

Nou daar sta je dan aan 
het eind van de keu-
ringsdag met een pot 
garnalen. Eerst maar 
langs de club om wat 
planten op te halen. 
Onder andere javava-
ren, javamos, hoornblad 
en ook een stukje wortelhout. Voor de zekerheid ook nog maar een liter 
of tien oud water uit de stelling gehaald. Eenmaal weer thuis bakje vul-
len, inrichten en afvullen met leidingwater, daarna de dieren overwennen 
en ze voorzichtig loslaten in hun nieuwe onderkomen. Dan is het natuur-
lijk afwachten of het goed gaat, blijven ze leven, want ze zijn nog erg 
jong.  

Na een dag zie je er dan veel te weinig rondkruipen en ga je de bak weer 
leeghalen om te controleren of ze er allemaal nog in zitten. Het zijn na-
melijk meesters in het verstoppen. Nou als je dan na een week plotseling 
een paar vrouwtjes met eieren ziet rondlopen, kun je je geluk niet op. Het 
enige wat je hoeft te doen is afwachten totdat het vrouwtje de larven los-
laat. Na ongeveer een maand was het zover. De vrouwtjes waren hun 
eieren kwijt. Gelijk op de knieën voor de bak om de jongen te zien. 
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Jammer niets!! Geen eieren, geen jongen. Tot op een gegeven moment 
ik het bakje wilde schoonmaken en de bodem wilde afhevelen met een 
stuk slang. Het is dat mijn oog viel op iets wat ineens voor de slang uit 
wegschoot. Jonge garnalen! Direct stoppen met hevelen, emmer nakij-
ken en ja hoor ik had er al een paar de emmer ingezogen. Gelukkig al-
lemaal nog goed gekomen. Voor het zelfde geld kiep je de jongen zo de 
WC in omdat je eigenlijk geen idee hebt dat jonge garnalen zo klein zijn.  

Na verloop van tijd krijg je steeds meer jongen en een tweede bak erbij 
gekocht. Je gaat je er een beetje in verdiepen en wat blijkt, er zijn nog 

veel meer soorten 
garnalen onder ande-
re de Crystal red.  

←Cardinia babaulti –  

rood 

Dit is een kleurvarië-
teit van Caridina ser-
ratta, maar dan rood 
met witte banden. 
Prachtige dieren waar 
moeilijk aan te komen 
was en eigenlijk al-

leen maar bij een aantal kwekers te koop werden aangeboden. Toch 
kwamen er gelukkig steeds meer van deze dieren in de handel terecht 
en heb ik ook maar een groepje aangeschaft. Volgens de mensen die 
hier ervaring mee hadden waren de Crystal red’s een stuk moeilijker te 
kweken dan de bijtjes die ik op dat moment volop had. Maar ook met de 
Crystal red ging het voorspoedig en was het aantal van twintig opgelo-
pen naar een paar honderd. U raadt al wat er gebeurde, twee bakjes er-
bij, de verslaving neemt toe.  

Als je dan eens verder gaat zoeken op de verschillende sites over garna-
len, dan vind je daar alleen al een stuk of 15 kweekvormen van de 
Crystal red. - variërend van gradatie C, de oorspronkelijke vorm, tot aan 
gradatie SSS, een super mooie witte garnaal met een rode vlek op de 
rug, die dan een bloem moet voorstellen. Bedragen van $ 2500,-- wor-
den er dan ook voor betaald. Voor de meeste van ons niet te betalen, 
want wil je een kweekgroep opzetten dan heb je er toch een stuk of tien 
nodig.  

Het is veel leuker om met een groep gewone Crystal red’s te beginnen 
en zelf door selecteren een steeds mooiere groep te krijgen. Op die ma-
nier heb ik dat ook gedaan en na een selectie van een kleine duizend 
garnalen (lijkt veel maar gaat best snel) heb ik inmiddels een groep 



 19 

Crystal red gradatie S. En ook deze S groep is weer onderverdeeld door 
middel van de patronen die de dieren hebben.  

Hoezo verslaving!!! De volgende garnalen die ik aanschafte was Neoca-
ridina heteropoda 
var. Yellow, ofwel de 
gele citroengarnaal, 
een prachtig dier met 
een diepgele kleur.  

Neocardinia 

heteropoda - Yellow→ 

Ook het vuurgarnaaltje Neocaridina heteropoda var. Red kon niet aan 
mijn verzameling ontbreken en werd aangeschaft. Dit vuurtje, zoals hij in 
de volksmond word genoemd, vind ik persoonlijk een van de mooiste. 
Het verbaast me dan ook dat je hem zo weinig tegenkomt.  

Filteren doe ik zelf met allemaal kleine elektrische binnenfilters.  

Maar het kan ook met luchtfil-
ters met sponsen. Vrij makkelijk 
allemaal. Inmiddels staat er een 
stelling met twaalf bakken in 
een kamer, eigenlijk wel veel 
werk maar gelukkig is de bad-
kamer dichtbij. Makkelijk met 
verversen en het schoonmaken 
van de filters. 

←  Cardinia babaulti - blauw 

Als één van de laatste aanwinsten heb ik de blauwe tijgergarnaal ge-
kocht. In de winkel zie je die zelden, maar een bevriende kweker had 
nog een aantal jonge dieren voor me gereserveerd. Prachtig blauw met 
gele ogen een aantal rode strepen, een aanwinst voor de hobby. Ook 
hiervan heb ik inmiddels een aantal vrouwtjes met eieren rondlopen, dus 
ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Garnalen dat is zeker, maar of ze 
ook zo mooi zijn als de ouders moet je nog maar afwachten. 

Door A.J. van Holstein. Gelezen in “De Natuur in Huis” – Zwijndrecht 
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De Dwerg Amazonezwaardplant 
 

De plant luistert naar de wetenschappelijke naam Echinodorus latifolius. 
De Nederlandse benaming is Dwerg Amazonezwaardplant. 
De plant behoort tot de familie der Alismataceae. Het verspreidingsge-
bied ligt in Columbia en Rio Magdalena en in de gebieden rond de Grote 
Oceaan. 
Gelukkig wordt deze plant de laatste jaren 
weer wat vaker in onze aquaria gehouden. 
Een paar jaar geleden was hij bijna geheel 
uit onze hobby verdwenen. Vaak kwam dit 
doordat de plant, als die het naar zijn zin 
had, nogal eens ging woekeren. Tegen-
woordig kunnen we dit met wat andere be-
lichting aardig binnen de perken houden. 
Bij een goede belichting wordt een Echi-
nodorus latifolius niet hoger dan zo’n 8 cm. 
Terwijl elke plant, mits goed uitgegroeid, 
ongeveer 10 bladeren heeft die in de 
breedte variëren van 4 tot 8 mm. De bla-
deren zijn lichtgroen van kleur en hebben 
een sterk afgetekende nervenstructuur. Zie verder op volgende pagina. 

 
 

 

 

 

 

 

      kopieer– en printwerk             
         

In ons bedrijf in Amstelveen beschikken wij over de nieuwste machines met     
briljante afdrukkwaliteit. U kunt bij ons terecht voor: 

 

 ● Flyers, folders, manuals (al dan niet ingebonden) 
 ● Bedrukken van textiel 
 ● Selfservice – u kunt zelf kopieën maken of printen met 
  behulp van een Windows PC tot max. A-3 formaat, 
  vergroten, verkleinen, dubbelzijdig afdrukken, sorteren, 
  groeperen en nieten 
 

CopyCom staat voor kwaliteit en snelheid 
tegen een scherpe prijs ! 

 

 Amsterdamseweg 450                                   Tel./Fax: 020 – 453 48 76 
 1181 BW Amstelveen                                     Info@copycom.nl  
  Gratis parkeren            www.copycom.nl                    
 
                         Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur                       

 



 21 

Op een gegeven moment zien we bijna geen bodem meer. Dat komt 
mede door de manier van vermeerdering. Onder aan de plant bij de wor-
telaanzet ontstaan uitlopers die vaak over de bodem voortkruipen en na 
circa 4 cm weer een nieuw plantje laat ontstaan. Deze uitlopers kunnen 
enorm lang worden en aan een uitloper kunnen wel 12 tot 15 nieuwe 
plantjes komen. Soms zitten er wel 4 tot 5 uitlopers aan een plant.  
Nu hoor ik u al roepen dat de plant net als vroeger nogal neigt te gaan 
woekeren. Maar niet getreurd, uw vissen zorgen er wel voor dat dit wel 
meevalt. Want vooral de jonge plantjes worden door vele vissen als een 
dankbare aanvulling op hun voeding gezien. En mocht u toch teveel krij-
gen, welnu: binnen de vereniging zijn er vast en zeker nog een hoop lief-
hebbers! 
De Echinodorus heeft om te groeien een fijne, luchtige bodem nodig met 
klei en wat turf. De temperatuur mag variëren tussen de 24 en 28° C. 
Een goede belichting zorgt ervoor dat de plant mooie rozetten vormt, 
terwijl de bladeren bijna horizontaal groeien en een zeer dicht bladerdek 
vormen. 

W. Boekema. Uit: De Siervis en Ciliata Nieuws. 
 
 

 

Wij zijn uw specialist op het gebied van: 

                   * Amfibieën, hagedissen en slangen. 

                   * Levend voer, krekels vanaf € 1.60. 

                   * Professionele artikelen. 

 

Met onze jarenlange ervaring zullen wij u graag adviseren. 
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Het overwennen van vissen 

Verschillende methoden 

Zoekend op het internet kwam ik een aardig artikel tegen op de pagina 
van “Practical Fishkeeping” over het aanpassen van vissen aan hun 
nieuwe omgeving. Omdat dit iets is waar we allemaal van tijd tot tijd mee 
te maken hebben, heb ik de moeite genomen om het voor Aqua Verniam 
Post uit het Engels te vertalen en ik hoop dat u het met evenveel plezier 
zult lezen als ik gedaan heb.                                         Martin Scheepstra 

Nieuwe vissen geleidelijk laten wennen aan de waterkwaliteit van de 
nieuwe bak is essentieel om stress te voorkomen. Peter Bradley legt uit 
hoe hij dat doet.                                                          

“Nieuwe vissen in je bak 
doen zonder ze te laten ac-
climatiseren kan shock ver-
oorzaken door de plotselinge 
verandering van de water-
samenstelling. Dit kan leiden 
tot een uitbraak  van witte 
stip en zelfs tot sterfte. Er 
zijn een aantal methodes om 
vissen op een veilige manier 
aan hun nieuwe omgeving te 
laten wennen. 

Langzaam, langzaam... 

Een onderdeel van een methode die ik meer dan veertig jaar toegepast 
heb, is nieuwe vissen ’s nachts (of met uitgeschakelde verlichting) in de 
bak doen, zodat zij zich aan kunnen passen, terwijl de andere vissen aan 
het rusten zijn. Dit beperkt het gevecht om het territorium tot een mini-
mum. Ik laat de zak ongeveer 20-30 minuten in de bak drijven. Afhanke-
lijk van de weerstand van de vis, open ik de zak en voeg elke 10 minuten 
een kop vol water uit de bak toe. Voor levendbarenden en Danio’s doe ik 
dit ieder half uur en voor Kardinaaltjes zelfs eens per twee uur. Wanneer 
dit achter de rug is laat ik de vissen los.  

Een aantal mensen hanteert deze methode ook, maar vangen de vissen 
op in een netje en gooien het water uit de zak weg omdat het water uit 
de winkel, om ziektes te voorkomen, mogelijk met chemicaliën of antibio-
tica behandeld is. Dit zou namelijk het uiterst gevoelige evenwicht in de 
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filter kunnen verstoren.  Naar mijn mening is de hoeveelheid water uit de 
zak, vergeleken met het volume van de meeste bakken, heel gering en 
het opvangen van vissen in een netje kan heel stressvol zijn voor de vis-
sen. Trouwens, als het water van de winkel zo vol chemicaliën zit, waar-
om koop je je vissen daar dan? Als je ze bij een betrouwbare zaak koopt 
hoef je je niet af te vragen wat er in hun water zit. 

Er is ook een groep die de vissen aan de temperatuur van de bak laat 
wennen zonder water uit de eigen bak toe te voegen en ze dan los laat.. 

De gedachte hierachter is dat het toe-
voegen van water uit de eigen bak 
maar van heel geringe betekenis is 
om stress tengevolge van een chemi-
sche shock te voorkomen en dat het 
opvangen van de vis in een netje zelfs 
nog meer stress veroorzaakt. Zij vin-
den overigens ook dat je vissen moet 
kiezen die tegen de lokale waterom-
standigheden kunnen en dat daardoor 
stress tot een minimum beperkt blijft.  

 ← Zomaar er in plonsen…nee! 

Ik ben het niet eens met deze methode. Sommige handelaren die uit het 
Verre Oosten importeren, voegen zout aan hun systeem toe, zodat het 
water lijkt op het water uit het Verre Oosten. Het water uit je bak is niet 
hetzelfde als dit water  en de vissen hebben tijd nodig om aan de nieuwe 
watersamenstelling te wennen. 

Een methode die door de staf van “Practical Fishkeeping” vooral bij ge-
voelige soorten wordt gebruikt, is om de vis los te laten in een emmer of 
andere container waarin, door een slangetje, langzaam water uit het 
aquarium drupt. Dit kan een flink aantal uur duren, maar de vis wordt dan 
heel langzaam aan het water geacclimatiseerd. Ze kunnen daarna naar 
de nieuwe bak gebracht worden. 

Maar er is ook een andere manier... 

Ik kwam onlangs op een idee dat de manier waarop ik mijn vissen laat 
acclimatiseren totaal veranderd heeft. Zie het maar als een soort vissen-
lift, maar dan eentje die alleen maar naar beneden gaat. De eerstvol-
gende keer als u in de supermarkt voorverpakt vlees of groente koopt in 
zo’n stevig diep plastic bakje; maak deze dan schoon en bewaar hem. 
Ze zijn ideaal om in het aquarium te gebruiken, want er zitten geen gifti-
ge stoffen in en ze zijn sterk en duurzaam. Ze zijn er in diverse afmetin-
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gen zodat je er voor iedere vissoort wel eentje vindt. Prik een klein gaatje 
in het midden van de bodem en giet vervolgens voorzichtig water uit de 
plastic zak, samen met de vissen, in het bakje totdat deze voor een 
kwart gevuld is. Plaats het bakje vervolgens in een bak met aquariumwa-
ter waar het eerst een tijdje zal blijven drijven. Om een goede stabiliteit 
te verkrijgen plaats ik acht kleine magneetjes, in paren van twee, in de 
hoeken van het plastic bakje. 

Omdat het waterniveau altijd gelijk wil zijn, zal het bakje zich langzaam 
vullen en uiteindelijk zinken. De snelheid waarmee dit gebeurt is afhan-
kelijk van de grootte van het gaatje. Als het bakje een rand heeft, zorg er 
dan voor dat hier ook gaatjes in geprikt zijn want anders zal het bakje op 
een soort zwembandje blijven drijven en niet zinken. Laat tijdens deze 
procedure het licht uit of doe het ’s nachts.                           .                                                                                    
Als je geen water uit de plastic zak in je aquarium wilt hebben kun je de 
vissen er vervolgens altijd met een netje uithalen.  

Laat bij nerveuze vissen zoals Bijlzalmen of Haaibarbelen wat planten, 
zoals Riccia fluitans, in het water drijven om de stress te verminderen. 

En denk ook aan de planten!    

Geloof het of niet, maar bij nieuwe planten zou je, om stress te voorko-
men, dezelfde voorzichtigheid in acht moeten nemen. Cryptocoryne ver-
slijming duidt bij een plant vaker op stress tengevolge van een gewijzig-
de watersamenstelling dan op ziekte. Laat de plant, om dit soort proble-
men te voorkomen, eerst een paar dagen aan de oppervlakte van de bak 
drijven. Stekjes die op deze wijze worden behandeld zullen bovendien 
wortels ontwikkelen en de kansen op succes worden aanzienlijk ver-
hoogd. 

Zoals je geen zachtwater-vissen in hard water doet, zo zou je dit ook niet 
met planten moeten doen. Gelukkig kunnen de meeste planten tegen 
hard water, maar sommige hardwater-planten, zoals Vallisneria, vallen in 
zacht water uit elkaar”.  

 

 

 

 

Peter Bradley is in Engeland de nr. 1 in het schrijven over aquari-
umplanten en levert al sinds vele jaren regelmatig een bijdrage 
aan ‘Practical Fishkeeping’. 
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Impulsieve beslissing…. 

Op een braderie zie ik (alweer zeven jaar geleden) een enorm wijnglas 
staan, hoogte minstens 90 cm, breedte (denk ik) 50 cm. Ik denk nog 
(praktisch), “zó, als je daar je wijn uit drinkt, dan lig je in een half uur on-
der welke tafel dan ook.” Maar ik kijk verder en, nee toch, daar zwem-
men échte visjes in!  

Zoiets zou wel bijzonder decoratief staan 
in mijn huiskamer. Ik zie dat ‘wijnglas’ in 
mijn verbeelding al op mijn stereotoren 
staan. Ik weet niets van vissen, maar ik 
koop dat ding, met goudvisjes, en heb ui-
teraard de grootste moeite, wel met hulp 
van de standhouder, om het ding in mij au-
to te zetten. De kap van de laadbak om-
hoog en met een touwtje vastgezet, beta-
len en weg wezen. Heel voorzichtig af-
remmen voor verkeersdrempels (arme vis-
jes), en ik sta na een tijdje op mijn eigen 
parkeerterrein met een belachelijk groot 
glas, waarvan ik werkelijk niet weet hoe 

zoiets naar de 8ste étage vervoerd moet worden. Een buurman komt net, 
doodmoe, thuis van zijn werk en ziet me bij 
mijn auto staan. “Zó, u houdt zeker erg van 
wijn hè? Kan ik u helpen?” 

Nou…eh…graag dus. Het gevaarte op zijn 
karretje gezet, visjes en al, en voor ik het weet 
staat het op mijn geplande stereotorentje. Wat 
een pracht gezicht, wat een creatieve toevoe-
ging aan mijn interieur, een uitstekende be-
slissing! Vrienden gebeld om trots te zeggen 
dat ik niet alleen 3 honden en 3 katten heb, 
maar ook een “groot glas wijn” met vissen.  
Mijn vrienden hebben (achteraf) gezegd dat ze dachten dat ik door het 
bekende rode lint was gegaan. 

Maar, oké, ik blij. ’s Nachts hoor ik een geweldig lawaai – zal wel bij de 
buren zijn. Oh nee hè, het klinkt te dichtbij. In nachtponnetje naar de 
huiskamer, wijnglas in gruzelementen, visjes spartelen op de grond. Een 
van mijn katten is in het wijnglas gesprongen (geen kap!) en dacht nu 
eindelijk zelf eens een delicatesse uit te mogen kiezen. Kat de lol van 
zijn leven, springend van de ene naar de andere vis. Glasscherven op 
mijn nieuwe vloerbedekking, blote voeten soppend in water, visjes niet 
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meer in “mijn” wijnglas. Zoiets heet volgens de psychotherapeuten: “een 
stress-situatie.” 

Snel een oude geërfde braadpan van mijn overleden moeder gezocht 
(de grootste pan die ik kon vinden), water er in (stakkerds, zuiver kraan-
water!), kat op z’n donder gegeven (die een dag daarna nog onder het 
bed zat) en de volgende dag meteen een echt aquarium gekocht. Vissen 
er in, plantjes er bij, nog steeds niet volgens de overwenningsregels, 
maar ze hadden tenminste zwemwater, toch? 

Ach, ach, zo ben ik ooit begonnen. Nu met twee echte, grote tropische 
aquaria, CO²-installatie, goeie filters, water meten, wekelijks water ver-
versen, prachtige planten….zelfs 3de geworden bij onze huiskeuring. 
Dankzij die knullige braderie met dameskleding waar je spullen ziet han-
gen die je je ergste vijandin niet zou gunnen.  

En als ik dan hoor dat veel aquarianen zijn begonnen met een 
bakje zonder enige techniek, dan mag ik die mensen nóóit en 
te nimmer meer bekritiseren! 

Wil 

acs   amstelveen 

risico-analyse en administratieve dienstverlening 
 

                               Eén loket voor vele diensten zoals: 

        acs - de lange                        acs - verzekeringen 

                  Jaarverslagen                                                 Verzekeringen 

               Boekhoudingen                                                   Pensioenen 

               Bedrijfsadviezen                                            Financieringen  

                  Salarisadministraties                                          Hypotheken 

 
Berkenrodelaan 5                                                                                                www.acsdelange.nl 
1181 AH  Amstelveen                                                                                         info@acsdelange.nl 
Tel.:  020-6438486                                                                               www.acs-verzekeringen.nl 
Fax: 020-6436781                                                                               info@acs-verzekeringen.nl 
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CO2-fixatie 
   Erik Prins 

 

Bij voldoende licht zal de plant CO2 gebruiken als koolstofbron. Dit noe-
men we fixatie. De photosynthese-curve is bepaald door te meten hoe-
veel CO2 de plant fixeerde bij een bepaalde golflengte.  

                                 

De lichtintensiteit bepaalt hoeveel CO2 er gedurende een bepaalde 
tijdsperiode kan worden opgenomen. In het volgende voorbeeld laten we 
een situatie zien wat er gebeurt bij 1 of 2 ingeschakelde TL-buizen.  

                     

In figuur 2 zien we duidelijk dat meer licht leidt tot een hogere CO2-
fixatie en dus een grotere behoefte aan beschikbaar CO2.  

Beschikbaar CO2 in het water  

Er bestaat een relatie tussen de pH en de KH die ons iets kan zeggen 
over de hoeveelheid CO2 die voorkomt in het aquariumwater.  
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De volgende tabel geeft een indicatie: 

Richttabel optimaal CO2 bereik 

 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 

0.5 15 9.3 5.9 3.7 2.4 1.0 0.93 0.59 0.37 0.24 0.15 

1.0 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0 1.86 1.18 0.74 0.47 0.30 

1.5 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4 2.8 1.76 1.11 0.70 0.44 

2.0 59 37 24 14.8 9.4 5.9 3.7 2.4 1.48 0.94 0.59 

2.5 73 46 30 18.5 11.8 7.3 4.6 3.0 1.85 1.18 0.73 

3.0 87 56 35 22 14 8.7 5.6 3.5 2.2 1.4 0.87 

3.5 103 65 41 26 14.4 10.3 6.5 4.1 2.6 1.64 1.03 

4.0 118 75 47 30 18.7 11.9 7.5 4.7 3.0 1.87 1.18 

5.0 147 93 59 37 23 14.7 9.3 5.9 3.7 2.3 1.47 

6.0 177 112 71 45 28 17.7 11.2 7.1 4.5 2.8 1.77 

8.0 240 149 94 59 37 24 14.9 9.4 5.9 3.7 2.4 

10 300 186 118 74 47 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0 

15 440 280 176 111 70 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4 

 

Let wel, deze tabel geeft dus een indicatie van het CO2-gehalte in relatie 
tot de pH en KH (carbonaathardheid in duitse hardheidsgraden). Als we 
de pH en de KH meten, kunnen we eenvoudig het globale CO2-gehalte 
(in mg CO2 per liter) bepalen. Ideaal is een pH van 6,6 en KH van 3 tot 
4. Dit betekent zwakzuur water met een redelijke carbonaathardheid. 

Het ideale CO2-gehalte  

▪  lager dan 5 mg CO2 / ltr : te weinig CO2 voor voldoende assimilatie;           

▪  tussen 15 - 30 mg CO2 / ltr : ideaal en genoeg CO2 voor optimale  assimi- 

      latie; 

▪ hoger dan 30 mg CO2 / ltr : remt in het algemeen de groei van de vissen 
af;         

▪  erg hoge concentraties  (>40 -- 100)  leiden tot ademnood bij de vissen  

      omdat de zuurstof uit het water verdreven wordt. 
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Streven we een goede plantengroei na, dan zal er dus ook voldoende 
CO2 voorhanden moeten zijn. Als we na het meten van de pH en de KH 
in de groene vlakken van de tabel terecht komen, dan weten we in ieder 
geval dat het water waarschijnlijk voldoende CO2 bevat voor een goede 
plantengroei en dat deze waarde niet te hoog is om schadelijk te zijn 
voor de vissen door een ongewenste zuurstofuitdrijving. 

 

 
Heeft u de website van Erik Prins wel eens bekeken? 

 
www.aquaclopedie.nl 

 
Hij geeft adviezen over alles wat te maken heeft 

met vivaria. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

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.  

Gedempt Hamerkanaal 38, 1021 KM Amsterdam 
Telefoon: 020 – 614 14 17 
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De Lederschildpad 

 

Een paar weetjes over de grootste en zwaarste 
schildpad ter wereld. Hij is ook de grootste reptiel 
op aarde. 
De spanwijdte tussen de voorpoten bedraagt 2,7 
meter en het gemiddelde gewicht is 575 kg en 
kan oplopen tot meer dan 900 kg, het gewicht van een kleine auto. 
Lederschildpadden bereiken een gemiddelde schildlengte van 1,5 tot 1,6 
meter, exclusief de kop en de staart. Deze lengte geldt voor de vrouw-
tjes, de mannetjes blijven kleiner. 
Nog een wetenswaardigheid: sommige zeeschildpadden halen een 
zwemsnelheid van 35 km/u. (Wie zegt dat een schildpad langzaam 
is…?)                                                                    Bron: “De Natuurvriend”. 
  

Vreemde vis laat ogen rollen 

Als je ogen op omhoog gerichte verrekijkers 
lijken, kun je je eigen mond niet zien. Dus hoe 
eet de bizarre vis Macropinna microstoma?  
In een artikel in het vakblad “Copeia” lossen de 
zeebiologen Bruce Robinson en Kim Reisen-
bichler dit raadsel op. Ze werken bij het Monte-
rey Bay Aquarium Research Institute.  
De vissen hebben merkwaardig bolle ogen in een nog vreemdere, door-
zichtige kop. Die ogen zijn zo gebouwd dat ze zoveel mogelijk licht van 
boven opvangen. Maar de vis kan ze draaien zodat ze naar voren kijken. 
Dat verklaart hoe hij de lichtgevende buiskwallen in zijn kleine bekje 
weet te krijgen of voedsel uit hun tentakels weet te stelen. Met zijn 
enorme vinnen zal hij zijn lijf heel precies in de juiste positie kunnen 
draaien.  
Met zijn transparante kop lijkt de vis Macropinna microstoma van een 
andere planeet te komen. Zijn ogen zijn de grote groene bollen in zijn 
kop. De kleine donkere bolletjes vooraan zijn z'n reukorganen. Lengte 
van de vis: ongeveer elf centimeter.                 Bron “Noorderlicht”, VPRO   
                    

 

Wetenswaardigheden 
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Aquariumbouw   

in alle vormen en maten  
met of zonder meubel en in vele kleuren 

 
Meubelen - Massief houten meubelen of met ijzeren en/of roestvast          
stalen frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren 

Biologische filters - In alle vormen en maten met of zonder GAF-
installatie 

Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren – di-
verse maten, in bestaande aquaria (ook ter plaatse) 

Huisbezoek - Voor bespreken aquariumbouw, op afspraak en geheel 
vrijblijvend 

 

 
Oude Kruisweg 112 E - 2142 EH Cruquius  

Bezoek aan Delicate Discus a.u.b. op afspraak 

Tel. 06 51327881 

E-mail: delicatediscus@hetnet.nl 
 
Routebeschrijving: via de N201 - afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer. Volg de N201 (8,5 
km richting Heemstede/Haarlem) tot voorbij Hoofddorp. Na het Spaarne Ziekenhuis 
1ste stoplicht links (afslag woonboulevard Cruquius Zuid). Meteen rechts af (Oude 
Kruisweg) en langs caravan en occasion dealer. Tussen de huisnummers 114 en 
116 door. Achter deze huizen vindt u ons rechts. Parkeerterrein achter ons gebouw. 
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Dierenspeciaalzaak 

René Jagerman 

 

Ophelialaan 103 
1431 HC – Aalsmeer 

Telefoon: 0297 – 360690 
E-mail: rene-murielle@live.nl 
________________________ 

 
▪ Alle soorten aquariums 

▪ Uitgebreid aanbod toebehoren 
▪ Grote sortering tropische vissen 

▪ Ruime sortering aquariumplanten 
                                         zonder CO2 gekweekt 
 

Onze vissen controleren wij 
dagelijks per computer! 

  
___________________________________ 

 
Uw adres voor osmosewater 

 
 
Leden van Aqua Verniam krijgen 10% korting 

op het gehele aquariumassortiment 


