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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 
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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. 

 

Druk: CopyCom, Amstelveen. 
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E-mail: hkc@aquaverniam.nl 
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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 sta-

len 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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-Van de voorzitter- 
 

Oké, het is oktober. Mooie herfstmaand misschien, maar wat kan een 
voorzitter daar nog iets extra’s aan geven? Nou, dan denk ik bijvoorbeeld 
aan labyrintvissen en daar gaat Henk Grundmeijer ons op 26 oktober 
over vertellen. Kijk, dat is dan weer interessant!  
 
Als dit blad aan jullie wordt gestuurd, dan is de keurmeester al bij diverse 
leden geweest, ja, ook bij mij. Ik ben reuze benieuwd om in november, 
de 23ste, het resultaat te horen. Wie werden de nummers 1, 2 en 3? We 
hebben een paar topaquarianen in ons midden, maar ik hoop dat de an-
deren uit ook eens flink uitgepakt hebben.  
 
Dan Martin Scheepstra, die is blij! Peter Westenberg gaat hem helpen 
om ons verenigingsblad voort te zetten zodra Wil daarmee stopt. Het 
voortbestaan is weer geregeld. Wil gaat hem “de kneepjes van het vak“ 
bijbrengen, zodat hij in januari van start kan gaan. 
 
Tijdens de vorige verenigingsavond ontstond er twijfel over wat vissen nu 
wel en niet kunnen zien. Ik heb hier een antwoord op gevonden in een 
artikel van Quest. Vissen zien niet-ontspiegeld glas gewoon als een 
glimmend, licht transparant oppervlak. Ze zullen niet zo snel met hun 
snoet tegen het glas zwemmen. Vissen zien de omgeving van het aqua-
rium in donkere schimmen. Experimenten met ontspiegeld (dus onzicht-
baar) glas hadden zere vissenneuzen tot gevolg.  
 
Ook hebben we het gehad over de lezing van Dick Poelemeijer. Alle 
aanwezigen waren het erover eens om Dick volgend jaar uit te nodigen 
om zijn lezing over de bouw van een houten riparium te komen geven. 
Dit omdat deze lezing heel breed is en er voor elk wat wils besproken 
wordt. Overigens is zijn kleinzoon Jesse even bij ons komen buurten.  
 
Daarom een vereniging, waar we praten, kletsen, borreltje, vreselijk ge-
zellig, en….. laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal allerlei soorten 
prachtige visjes, we zijn er trots op, onze plantjes gaan meestal goed 
(soms niet), maar om lotgenoten te spreken, zoals in onze Aqua Verni-
am…..mensen, dat vind ik toch wel dè reden om lid of 
zelfs…eh…voorzitter te zijn. 

Mario de Jong
__________________________________________________________
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Maandag, 26 oktober 
Lezing over labyrintvissen 

Henk Grundmeijer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dan staat onze vereniging in het teken van labyrintvissen. Henk komt 
uitgebreid vertellen over deze kleurrijke en interessante vissenfamilie. In 
de afgelopen 40 jaar kweekte hij diverse soorten. De laatste tien jaar 
maakte hij een groot aantal foto’s en zijn presentatie bevat dan ook veel 
uniek beeldmateriaal. 
 
Onze spreker publiceerde tweemaal in ‘Het Aquarium’ over het kweken 
met Chocoladegoerami’s. Bij deze bijzondere vis zal hij dan ook wat uit-
gebreider stilstaan.  
 
Verder komen diverse labyrintvissen 
aan bod. De reis voert van de ‘wilde’ 
Bettasoorten naar de Goerami’s (waar-
onder de mysterieuze Spitskopgoerami, 
Ctenops nobilis) en andere vertegen-
woordigers van deze grote vissenfami-
lie. 
            Ctenops nobilis 

 

Een groot aantal van onze leden heeft labyrintvissen in zijn/haar bak 
zwemmen. Wie weet, komen we nog veel meer over onze vissen te we-
ten! 
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Nieuwe Planten 
 

Die hebben het vaak niet makkelijk als 
ze naar onze bak verhuizen. 

Toch kunnen we ze een beetje helpen. 
 

Natuurlijk is het een genoegen om weer eens nieuwe planten in de bak 
te zetten. Een ander soort of zelfs een complete vernieuwing. Het maakt 
eigenlijk niet uit, want we zijn toch met de bak bezig.  
Wanneer we over aquariumplanten praten of denken, dan hebben we 
het meestal over droog- en/of moerasculturen, want je kunt je niet meer 
voorstellen dat die planten zo uit de natuur komen, de zogenaamde  
wildpluk. De meeste planten komen uit de kassen waar ze in droogcul-
tuur of in moerascultuur worden gekweekt.  
Ook is het tegenwoordig moeilijk om planten per stuk te kopen, want ze 
staan in een potje of zitten met een loodje bij elkaar gebonden met wat 
schuimplastic er tussen. Wanneer we Cryptocorynen kopen dan zitten ze 
in een plastic potje dat eerst open geknipt moet worden en dan begint de 
puzzel. De wortels zitten meestal helemaal door de bodem van het potje 
gegroeid en dan zijn de planten er zonder beschadiging van de wortels 
bijna niet meer uit te halen.  
De planten moeten ten eerste ontdaan worden van de slakkenwol waar 
ze in aangepoot zijn en als dat met een hoop gepietepeuter is gedaan, 
dan komt de vraag, wat is nu eigenlijk de plant of is het een wortelstok 
met een heleboel stekken er aan? Soms heb je dan nog het geluk dat 
het een paar planten zijn. Laten we er wel bij bedenken dat dat bijna bij 
ALLE crypto-soorten zo is, evenals bij de Lobelia cardinalis en Hottonia 
en Dwergamazonezwaardplant, Samolus floribundus, enz. enz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Samolus floribundus 
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Deze moerasculturen zijn dus nog niet of bijna niet aan water gewend. 
Ja, bij de handelaar, maar daar staan ze ook maar een paar dagen on-
der water en nog steeds in het, bij de groothandel aangeschafte, plastic-
potje. Natuurlijk, de winkelier kan ze ook niet meer in een andere vorm 
kopen. Maar nu komen we tot de kern van de zaak. Wanneer u trots als 
een pauw met uw nieuwe aankoop naar huis gaat en de planten met 
veel zorg in het aquarium aanplant, dan begint het pas: 
 
♦ De plant krijgt een andere temperatuur. 
♦ De plant krijgt een andere bodemsamenstelling. 
♦ De plant krijgt een andere pH waarde waar hij in leven moet. 
♦ De plant krijgt een andere leefomgeving. 
 
En zo kan ik nog wel even doorgaan. 

 
 

        
                           
 
 
 
 
 

emers                                                         submers 
 
Dit alles speelt zich net op het moment af als de plant ook nog eens van 
EMERS naar SUBMERS (bovenwater naar onderwater) moet gaan wen-
nen.  
Ook is er dan nog vaak wortelbesnoeiing toegepast. Kunt u zich voorstel-
len dat zo'n (baby)plantje het daar vreselijk moeilijk mee heeft? Maar er 
gebeurt nog meer. Het emerse blad moet afsterven en er moeten sub-
merse bladeren ontwikkeld worden. Het blad dat in moeras- of droogcul-
tuur opgegroeid is, is totaal niet gewend om onder water te assimileren. 
Dat doet hij dan ook maar gedeeltelijk. En daarom zien we de planten 
erg vaak kwijnen of dood gaan, maar ze beginnen in alle gevallen een 
moeizaam leven.  
Er speelt zich echter nog wat af. In het aquarium wordt een aanslag ge-
pleegd op het toch al zo wankele evenwicht dat er heerst. We kunnen 
dat een beetje opvangen door: 
 
♦  zodra we het emerse blad zien vergaan dit weg te plukken.  
♦  door ons filter schoon te maken, zodat het op zijn maximum 

 capaciteit werkt. 
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♦ regelmatig de bak af te hevelen. 
♦ door de plant te helpen, eventueel met CO². 
♦ de plant lekker ruim aan te planten en niet te diep. 
♦ te zorgen dat de plant voldoende belichting krijgt. 
♦ en vooral de plant bij het aanplanten niet te veel te beschadigen. 
 
Ja, zoals u leest, dan zijn de problemen nog steeds niet de wereld uit bij 
het aquarium houden. Het zou beter zijn om de planten eerst in een klei-
ner aquarium (met water uit de grote bak) over te laten wennen, waarna, 
als de plant over al zijn moeilijkheden heen is, hem dan pas in het grote 
aquarium over te planten.  
 
Ik weet wel, ook dan is het twee maal overplanten niet de meest positie-
ve situatie, maar dan heb je in elk geval niet al die afbraakstoffen in het 
gezelschapsaquarium. Natuurlijk gaat dit verhaal niet op als het over een 
paar plantjes gaat, maar bij het aanplanten van een grotere hoeveelheid 
planten is het wel het overwegen waard.  
 

 
Maar wanneer we een compleet aquarium opnieuw inrichten, dan is het 
onmogelijk om dat eerst in een kleiner aquarium te doen. Maar dan we-
ten we ook dat bij de aanplant van een nieuwe bak we zeker op wat pro-
blemen kunnen rekenen. In het algemeen is zo'n bak dan pas na ver-
schillende maanden van opletten en bijhouden pas een beginnend aqua-
rium. Denkt u er maar eens over na. 

Albert Sanderse 
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 acs   amstelveen 

 

 risico-analyse en administratieve dienstverlening 
 

Eén loket voor vele diensten zoals: 

       acs - de lange                                 acs – verzekeringen   

             Jaarverslagen                                                             Verzekeringen 

             Boekhoudingen                                                              Pensioenen 

             Salarisadministraties                                                     Hypotheken 

             Bedrijfsadviezen                                                       Financieringen 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

      kopieer– en printwerk             
         
In ons bedrijf in Amstelveen beschikken wij over de nieuwste machines met bril-

jante 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 
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Middenbeplanting 
 
Hoewel sommige van deze planten toch wel hoger worden dan de “mid-
denplant”, worden deze toch vaak gebruikt voor de landelijke keuringen. 
Kwestie van regelmatig snoeien….. 
 
Ludwigia repens (Waterlepeltje):  
Een mooie stengelplant met olijfgroene ronde 
bladeren. De bladeren zijn aan de onderkant 
prachtig bruin gekleurd. Kan ongeveer 50 cm 
hoog worden. Bij een zwakke belichting zal de 
plant bleek blijven en zal de rode kleur verdwij-
nen.  
Lichtbehoefte 50W / 100L, pH 5.5 - 7.5, KH 2 - 
15, temperatuur 20 - 30° C. Ook geschikt als ach-
tergrondbeplanting. 
 
 
Rotala macrandra:  

Stengelplant die ongeveer 50 cm hoog kan wor-
den. Heeft een prachtig rode kleur bij voldoende 
belichting. Ook voor deze plant geldt: bij een 
zwakke belichting zal de plant bleek worden. 
Houdt van sterke belichting, bodembemesting en 
regelmatige ijzertoediening.  
Lichtbehoefte 75W / 100L, pH 6.0-7.0, KH 2-15, 
temperatuur 25-30 C°. 
 
 
 
 

 
Hygrophila  corymbosa:          
Een mooie frisgroene plant die snel 
groeit en houdt  van regelmatige ijzer-
bemesting. Contrasteert mooi met fijn-
bladige rode planten.  
Lichtbehoefte 50 W / 100L, pH 6.5 - 
7.5, KH 2 - 15, temperatuur 22 - 28 C°. 
Ook geschikt als achtergrondbeplan-
ting.  
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Hygrophila difformis (Vaantjesplant):   
Mooie plant met fijn gevormde bladeren 
met een frisgroene kleur. Vraagt een voed-
selrijke bodem, regelmatige ijzertoediening, 
CO² bemesting. 
Lichtbehoefte 75W / 100L, pH 6.5 - 7.5, KH 
2- 15, temperatuur 23 - 28 C°. 
 
 
 
Hydrocotyle leucocephala (Braziliaanse 
waternavel):  

Stengelplant met ronde gekartelde 
bladeren. Groeit snel en kan in de 
bodem worden geplant maar ook 
als drijfplant worden toegepast. 
Heeft veel licht nodig.  
Lichtbehoefte 75W / 100L, pH 6.0 - 
7.5, KH 2 - 15, temperatuur 20 - 28 
C. Ook geschikt als achtergrondbe-
planting. 
 
 
__________________________________________________________ 
 

Franse rode klei, 
 mythe of wondermiddel?  

 

FRK is een soort klei, die – zoals de naam al zegt – uit Frankrijk 
afkomstig is. Over dit spul is de laatste tijd op de diverse aquariumfora 
wel enige informatie te vinden en sinds enige tijd is het ook in de handel 
te koop. 

FRK heeft als bijzondere eigenschap dat het ijzerhoudend is (vandaar 
ook de rode kleur). En ijzer is een element dat voor een goede planten-
groei noodzakelijk is. Wie herinnert zich niet de weelderige velden met 
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Cryptocorynen van vroeger, toen de bodem van menige bak nog be-
stond uit een roestende ijzeren plaat? 
 
In onze moderne gelijmde volglas aquaria is ijzer helaas niet altijd in vol-
doende mate in de bodem aanwezig. We zullen dat dus moeten aanvul-
len. Dat kan bijvoorbeeld door een dun laagje FRK in de onderste bo-
demlaag aan te brengen. Ook in een bestaande bodem kan extra klei 
nog wel worden toegevoegd zonder deze helemaal overhoop te halen.  
 
Op zijn site www.aquaclopedie.nl geeft Erik Prins daar een handige me-
thode voor; de diepvries voedingsbodem. Deze methode bestaat uit het 
maken van diepvriesblokjes met de juiste voeding, die dan gemakkelijk 
in een bestaande bodem gebracht kunnen worden. De blokjes bestaan 
uit een ingevroren mengsel van wat water, FRK (of andere ijzerhouden-
de klei), plantenvoeding uit de handel en een klein beetje turfgranulaat. 
 
Een andere doeltreffende methode voor het inbrengen van dit mengsel 
in de bodem is d.m.v. een grote maat injectiespuit (uiteraard zonder 
naald). Mengsel opzuigen, spuit in de bodem steken en langzaam naar 
behoefte leegdrukken. 
__________________________________________________________ 

 

 
Er zijn een paar belangrijke aspecten als het gaat om het analyseren van 

voedingstekorten. Het kijken naar de groei van de plant om zodoende de 

voedingsstoffen te bepalen die in je aquariumwater zitten kan een effec-

tieve manier zijn om je aquarium gezond draaiende te houden. Wel moet 

opgemerkt worden dat dit doorgaans alleen opgaat voor planten met 

voldoende licht en CO² bemesting. Hierdoor groeien planten namelijk zo 

snel dat een tekort direct opgemerkt kan worden en, indien niet behan-

deld, zelfs kan leiden tot algen! (In aquaria waar dit niet het geval is, zul 

je namelijk niet snel een verschil in planten zien). 

 

Het is dus belangrijk om vooral de snelst groeiende planten in de gaten 

te houden. Als voorbeeld nemen we de Anubias. Deze groeit zo traag, 

dat het wel 2 weken kan duren voordat je een tekort ziet, terwijl een Hy-

grophilia bijvoorbeeld binnen 1 tot 2 dagen al tekorten kan vertonen. 
 
Tekorten zijn erg vergelijkbaar aangezien mineralen veel verschillende 
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rollen spelen die de symptomen ook erg op elkaar doen lijken. Je hebt 2 
groepen voedingsstoffen. Enerzijds mobiele stoffen en anderzijds inmo-
biele stoffen. Mobiele voedingsstoffen kunnen van oude bladeren wor-
den "teruggenomen" om zodoende de nieuwe bladeren te voorzien van 
de juiste voeding. Een tekort aan een niet-mobiele stof heeft een direct 
effect op de plant. Zo zijn magnesium, nitraat, fosfaat en sulfaat erg 
"mobiele" stoffen en calcium en ijzer bijvoorbeeld weer niet. Voorbeelden 
van mobiele voedingsstoffen zijn nitraat, fosfaat, sulfaat, magnesium en 
zinc. Inmobiele voedingsstoffen zijn borium, calcium, koper, ijzer, man-
gaan en sulfur. 

 

De oorzaak van een voedingstekort is toch niet zo simpel als het ABC. 

Sommige (dezelfde) symptomen kunnen wijzen op verschillende voe-

dingsstoffen en in sommige zaken zorgt een tekort aan de ene voe-

dingsstof er weer voor dat de plant niet in staat is om een andere voe-

dingsstof op te nemen.... Om het nog complexer te maken; de zichtbare 

DIRECTE tekorten kunnen de OPKOMENDE tekorten weer compleet 

"verbloemen". 

 

Aanvullende opmerkingen:  

▲ Een mogelijk CO² tekort kan ontstaan door een (erg) goed belucht aqua-

rium. Luchtsteentjes, veel oppervlakte beweging of veel verval (naar 

bijv. een bioloog) kan het CO² uit het aquarium drijven.  

▲ Een mogelijk CO² overschot kan het resultaat zijn van slechte belichting 

(waardoor minder goed CO² kan worden opgenomen door de plant) of 

juist door het toedienen van teveel CO².  

Substraat problemen: 

Je kunt herkennen of je substraat (voedingsbodem) moet worden ver-

vangen als gasbelletje uit je bodem beginnen te komen of als de wortels 

van je planten zwart worden. Veelal is dit een indicatie dat je voedings-

bodem dringend vervangen moet worden. Om te voorkomen dat je bo-

dem dichtslibt met vuil, dien je deze regelmatig bij een waterverversing 

schoon te zuigen met bijvoorbeeld een bodemstofzuiger. 

Watertemperatuur: 

Planten stoppen met groeien en gaan uiteindelijk dood als de tempera-

tuur te koud is. Te hoge temperaturen zullen resulteren in kleinere blade-

ren en grotere ruimtes tussen de bladeren. 
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Gebruik onderstaande tabel als startpunt; meten blijft echt noodzakelijk. 

 

Omschrijving Element Wat? 

 

Oud blad kleurt gelig/rood KNO3  

(nitraat) 

tekort 

Blad laat los en kleine gaatjes in het blad KH2PO4 

(fosfaat) 

tekort 

Gelige vlekken op oud blad, terwijl nerf  

groen blijft 

MgSO4 

(magnesi-

um) 

tekort 

Gelige gebieden op oud blad en gelige  

randen op nieuwe blad. Blad sterft af 

K2SO4 

(sulfaat) 

tekort 

Gelige randen op nieuw blad, schade  

(vervormingen) en sterfte van nieuwe groei 

Ca  

(calcium) 

tekort 

Zwart/bruin blad, plant gaat dood KH2PO4 

(fosfaat) 

overschot 

Nieuw blad kleurt geel S (sulfur) tekort 

Gelig blad, vanaf de punt van het blad,  

waarna het blad transparant zal worden.  

Nerven blijven "groen" 

Fe2 (ijzer) tekort 

Gelige vlekken tussen de nerven, start bij  

rand en punt van het blad 

Zn (zinc) tekort 

Dood gelig blad tussen de nerven M  

(mangaan) 

tekort 

Dode bladpunten en vlekkerige randen Cu (koper) tekort 

Nieuwe uitgroei sterft B (borium) tekort 

Gele vlekken tussen bladnerf, en bruine  

gebieden tegen de bladrand 

Mo (molyb-

deen) 

tekort 

Plant blijft klein, weinig tot geen groei,  

witte neerslag (calcium) op bladeren 

CO² (kool-

stofdioxide) 

tekort 

Vissen happen naar lucht CO² (kool-

stofdioxide) 

overschot 

Slome vissen gecombineerd met geen  

plantgroei 

O²  

(zuurstof) 

tekort 

Plant stopt met groeien / zwarte wortels Substraat vervangen
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En dan nog de verlichting:  

Licht is essentieel voor photosynthese. Niet genoeg verlichting (Wattage) 

of oude buizen zullen ervoor zorgen dat de planten niet meer groeien. Dit 

kun je herkennen doordat planten zwak ogen met kleine, vale groene 

blaadjes. Hoe dichter de plant naar de oppervlakte groeit, hoe minder je 

het effect zult zien. Meer informatie over verlichting kan gevonden wor-

den op de website van Easy-Life. 

© 2009 Aquariumbemesting - Design & hosting: Webunity 

Bewerkt door redactie Aqua Verniam 

__________________________________________________________ 

 
 

Verontreiniging van de aquariumbodem 
 

Soms kan de bodemgrond van uw aquarium de bron zijn  
van allerlei algenplagen zonder dat we het in de gaten hebben. 

 
Een mede-aquariaan bleef maar last houden van een algensoort die veel 
weg had van blauwe alg, maar toch had het niet de specifieke geur en 
kleur van de bekende blauwalgen. Wat hij ook deed, het hielp niets, het 
bleef maar terugkomen. Water verversen, de bodem afhevelen met een 
zogenaamde trechter, waarbij je een waterwerveling creëert, anti-
blauwalgpillen (die natuurlijk nooit de kwaal verhelpen, maar alleen tijde-
lijk een oplossing bieden), niets hielp afdoende.  
 
Deze algensoort vertoonde een groene, slijmachtige deken over de plan-
ten en de bodem, die gelukkig heel makkelijk was te verwijderen, maar 
niet definitief. Steeds weer kwam het terug en wel binnen enkele dagen 
na een of andere behandeling. Vooral tussen de fijnbladerige planten 
was het een ware ramp.  
 
Zoals we weten, vindt er via het oppervlak van de bladeren assimilatie 
(uitwisseling van voedingsstoffen) plaats, maar als er natuurlijk een laag 
alg op ligt, kan dit proces niet functioneren. Als een plant dus geen 
voedsel op kan nemen uit het water en daardoor tevens niet (voor de 
plant giftige) afvalstoffen kan afgeven aan het water, stagneert de groei. 
Door het natuurlijke afsterven van bladeren wordt zo’n plant dus steeds 
kaler en ieler. Op den duur verdwijnt hij dus gewoon.  
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Het toevoegen van meststoffen voor de planten aan het water heeft in 
een dergelijk geval geen enkel nut. Alleen de algen gedijen er beter 
door, waardoor de kwaal alleen nog maar wordt verergerd. Aan de op-
pervlakte komt dan zelfs een schimmelachtige laag te drijven met lange 
draden. Oppervlakteafzuigers zijn geen afdoend middel om dit verwijderd 
te krijgen. Afnemen met een sterk absorberend materiaal, zoals bijvoor-
beeld (chloorvrij) toiletpapier, biedt ook geen afdoende oplossing.  
 
Watermeting op vervuiling met een microSiemensmeter laat veelal geen 
verhoging zien van het totale zoutgehalte, waardoor een eerste veron-
derstelling van een vervuilde waterkwaliteit niet is te controleren. Toch 
moet er een soort vervuiling zijn die deze algenwoekering veroorzaakt.  
Een goed vol beplant aquarium is altijd lastig af te hevelen. Vooral tus-
sen de dichte voorgrondbeplanting, tussen groepen Cryptocoryne en an-
dere zogenaamde straatjes kun je soms moeilijk alle vuil verwijderen.  
 
Toch groeide langzaam aan het idee dat een vervuiling in de bodem de 
oorzaak van deze ellende was. Hoe dan ook, er moest iets op worden 
gevonden om dit probleem te verhelpen. Natuurlijk kun je in zo’n geval 
de hele bak leeghalen, de oude bodem weggooien of volledig schoon-
spoelen, maar ja...., dat betekent dat je helemaal opnieuw moet begin-
nen. Het aanbrengen van een nieuwe voedingsbodem geeft toch altijd 
weer opstartproblemen, maar ook het vangen van alle vissen is soms 
verrekte lastig, denk maar eens aan slangenvisjes. En om je vissen ge-
woon in je bak te laten als je zo rigoureus te werk gaat is natuurlijk niet 
bevorderlijk voor de gezondheid van je dieren, dus een beter en gemak-
kelijker alternatief vinden biedt vele voordelen.  
 
Het water afhevelen met behulp van een omgekeerde trechter is een 
goed middel om de bovenlaag van de bodem te reinigen. In zo’n trechter 
immers ontstaat een werveling, die het vuil omhoog laat dwarrelen. Al-
leen kun je een trechter niet overal toepassen en bovendien gaat de 
werveling niet zo diep, dus met allerlei vormen van trechters verder ex-
perimenteren. Helaas kwam toch steeds weer het probleem naar voren 
dat in de verre hoekjes en tussen dichte beplanting geen afdoende resul-
taat was te bereiken. Ook kun je hiermee niet diep genoeg in de bodem 
komen.  
Na enig experimenteren kwam het idee naar boven voor de volgende 
toepassing. Een stevig pijpje van ongeveer 30 cm lengte werd aan de 
hevelslang bevestigd en aan het einde ervan werd een aanzuigkorfje van 
Eheim gelijmd.           
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De doorsnee van het pijpje was 8 mm binnenmaat, dus het aanzuigkorfje 
was ook heel klein en smal. Dit korfje werd nu volledig in het zand gesto-
ken om af te hevelen. Je houdt niet voor mogelijk wat voor vies water er 
dan in de emmer komt, dit gaat al je verbeelding te boven, pikzwart wa-
ter en met een geur die je doet denken aan een open riolenstelsel.  
 
Doordat het korfje zeer klein is, kun je 
vrijwel overal goed bij en doordat het op 
een pijpje gelijmd zit, kun je het vrij diep 
in de bodem steken en blijft het niet in 
de bodem hangen. Een ideale manier 
dus om de bodem van uw aquarium te 
reinigen. Plaatselijk kun je de bodem 
natuurlijk vrijwel altijd schoon houden, 
zeker bij snel groeiende planten is dit 
gemakkelijk. Als je bijvoorbeeld een groep Lobelia cardinalis ↑ moet top-
pen, dan kun je in dit gebied alles uit de bodem halen, de bodem lekker 
omwoelen en getopte stekken opnieuw poten. De ondereinden zet je dan 
in een apart bakje om uit te laten lopen.  
Zeker in de zomer is dit een simpel iets, je neemt een kunststof of vol-
glazen klein aquarium, vult dit met zand, vermengd met een klein beetje 
voedingsbodem (bijvoorbeeld potgrond zonder koemest) en uiteraard 
gevuld met water. Dit dek je dan af met een doorschijnende plastic zak, 
waardoor er een soort broeikasje ontstaat. Dit geheel zet je gewoon bui-
ten op een zonnige plaats in de tuin. De uitlopers kun je later weer ge-
bruiken om een veldje nieuwe stekken mee aan te leggen en die zijn 
veelal mooier dan getopte planten, zij geven een groter blad.  
Hierdoor houd je dus je groep Lobelia mooier en voller en bovendien leer 
je hiermee tevens hoe je planten kunt vermeerderen. 

 
Bron: A.V. De Zilvertetra, Schoonhoven 

 

Lobelia cardinalis Florida 
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Corydoras schwartzi 
 
Met het zwarte masker over hun ogen lijken ze net corrupte boeven die 
een overval plegen. Ik vind het een van de mooiste Corydorassen, maar 
smaken verschillen.  
Toch lees ik vaak dat het ‘actieve’ vissen zijn. Eerlijk gezegd niet in mijn 
bak. Ik heb ze al jaren, je zou zeggen dat ze dan wel gewend zijn aan 
hun nieuwe omgeving, maar ze blijven achter in de bak rommelen en 
komen alleen tevoorschijn als het etenstijd is. Maar dan is het ook feest.  
Vaak achter elkaar, 10 stuks, alsof ze locomotiefje spelen. Volgens mij is 
er een de leider, hij heeft zelfs een groter masker. Altijd komt hij als eer-
ste tevoorschijn, de rest volgt dan gehoorzaam. 
Hun ‘plek’: Brazilië, in het stroomgebied van de Rio Petrus. In deze rivier 
is een behoorlijk krachtige stroom en dat willen ze ook graag in een 
aquarium. Daarom heb ik de uitstroom zo gezet dat ze beneden in de 
bak de stroom nog goed kunnen voelen. Sindsdien zijn ze toch wat ac-
tiever. Niet veel, maar ja, hoe kan ik ze verder nog stimuleren…? 
 
Hoewel ze in zowel grote als kleine aquaria kunnen, is de hoogte van de 
bak belangrijk, het liefst niet hoger dan 40 cm. Door hun speciale adem-
halingsstelsel (darmademha-
ling) is het van levensbelang 
dat ze af en toe wat lucht aan 
het wateroppervlak kunnen 
happen. Is dat niet mogelijk 
door een te hoge bak, dan 
kunnen ze zelfs verdrinken. 
Bij mij zitten ze in een bak van 
45cm hoogte, maar ik heb ze 
nog nooit naar het waterop-
pervlak zien zwemmen. Wel 
mijn Corydoras panda’s in 
een 50cm hoge bak. Zou die 
5cm zoveel verschil uitmaken of hebben mijn schwartzi’s dat gehap toch 
iets minder nodig?  
 
Een paar eisen die schwartzi’s stellen: 
▪ Graag in een groep van 12. In de natuur zwemmen ze met duizen-

den bij elkaar. 
▪ Zuurstofrijk water. Dus een krachtige waterfiltering. 
▪ Het zijn nitraatgevoelige vissen; regelmatig water verversen. 
▪ Een niet te grove bodemstructuur, anders beschadigen ze hun 

baarddraden. 



 20 

▪ Let op dat het voedsel naar de bodem zakt en niet halverwege 
wordt opgegeten door andere vissen. Ze eten van alles, vriesvoer, 
korrels, vlokken, maar ik geef ze ’s avonds als extraatje een tablet 
die ook niet onmiddellijk naar de bodem zakt, dus zorg ik ervoor 
dat het op een plekje valt waar de andere vissen (bijna) niet bij 
kunnen. Ik heb een 50 cm pijpje, doe daar de tablet in en richt de 
onderkant van het pijpje op de vaste plek van de schwartzi’s, ach-
ter wat planten, zodat ze hun bestelling dan keurig vlak voor hun 
neus bezorgd krijgen. Een bedankje kan er nooit af – maar dat ac-
cepteer ik maar. 

 
Ik heb dit stukje aan mijn schwartzi’s laten  
lezen en ze zijn het helemaal met me  
eens….. (behalve dat ze vinden dat ze wel  
degelijk actief zijn, de fantasten!). 

Wil 
 
 

__________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

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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Echinodorus aschersonianus 
 

Een fraaie, niet al te grote waterweegbree, die voortreffelijke eigen-
schappen heeft. Vlotte groei, mooi uiterlijk, vormt jonge planten op de 
bloeistengels. De plant vermeerdert zich via vegetatieve proliferatie. Ech-
ter niet in grote aantallen. Een viertal jonge adventiefplanten op één 
stengel is al mooi meegenomen, maar ruim voldoende voor eigen ge-
bruik en om eens eentje weg te ge-
ven.  
Al in een vroeg stadium verschijnen 
er bloeiwijzen, meestal nadat er drie 
krachtige bladeren gevormd zijn. Het 
lijkt logisch dat deze de oppervlakte 
proberen te bereiken, maar dat is niet 
het geval. Een kenmerk van deze 
soort is, dat de bloeiwijze ook onder 
water ombuigt en evenwijdig aan de 
bodem verder groeit. De adventief-
planten wortelen zeer gemakkelijk en 
u bent een aantal planten rijker. 
Soms worden er drie jonge planten 
op een krans gevormd. Even uit laten 
groeien en voorzichtig met een 
scherp mesje scheiden van deze 
twee- of drielingen is een prima op-
lossing. Wel opletten dat iedere 
groeitop voldoende wortels meekrijgt. Als jonge plant vormt zij eerst lan-
cetvormige bladeren op een relatief korte steel, als u ze tenminste vol-
doende licht geeft.  
De bladkleur is levendig lichtgroen. Als de plant volwassen is heeft ze 
zwak hartvormige bladeren van ongeveer 12 bij 5 cm op een relatief kor-
te steel. Hoewel het een moerasplant is, groeit ze submers uitstekend. 
Wordt de rozet te groot, dan gaan we de buitenste bladeren inclusief de 
steel verwijderen door deze voorzichtig af te snijden.  
Bij de vakhandel vindt u wel eens de bovenwatervorm. Het is een mini, 
tenminste voor een waterweegbree Zo’n 15 cm hoog en dan heeft ze al 
hartvormige blaadjes. Boven water gaan de bloemknoppen wel open en 
geven een stralend witte bloem van 3 tot 4 cm die zeer kortstondig bloeit.  

 
Uit: Aqua Post Vrij en Blij. 
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Van aquarium naar paludarium 
 

Het paludarium is momenteel volop in de belangstelling  
en het aantal liefhebbers dat zich er mee bezighoudt, groeit voortdurend. 
Van aquarium naar paludarium. Hebt u een oud aquarium? Dan kunt u 

deze op een eenvoudige manier ombouwen tot een paludarium. 
 

Een paludarium is een ruimte, waarin zowel een land- als een waterdeel 
aanwezig is. Het waterdeel is meestal beplant en ingericht als een  
streekaquarium. Het gaat meestal om tropische biotopen. Bijna altijd re-
genwoud, maar dat is niet persé een voorwaarde. Van belang is dat er 
een goed evenwicht is tussen het land- en het watergedeelte en dat de 
dieren die in het paludarium worden gehuisvest afkomstig zijn uit een 
dergelijke omgeving.  
Men kan er pijlgifkikkers (foto), kleine boom-
kikkers, gekko’s (foto hieronder) e.d., vocht- 
minnende reptielen en amfibieën in houden.  

Het waterge-
deelte leent 
zich goed voor 
het houden van 
oppervlaktevis-
sen (herkenbaar aan de bovenstandige 
bek). Afhankelijk van de hoeveelheid wa-
ter kunnen er verschillende soorten vissen 
worden gehouden. Bekende oppervlakte-

vissen zijn bijv. schuttersvissen, vlindervissen, verschillende soorten bijl-
zalmen en spatzalmen. Deze vissen kunnen met kleine insecten zoals 
krekels, vliegen en fruitvliegjes worden gevoerd.  
In ondiepe waterpartijen kunnen aquariumplanten in moerascultuur op-
groeien. 
 
Op het landdeel kunnen Bromelia-achtigen, Tilandsia’s en andere soor-
ten planten (diverse kamerplanten) worden geplant. Als wandmateriaal 
kunnen varenwortel-platen, turf en bewerkte tempexplaten worden toe-
gepast. Veen-kienhout kan worden gebruikt als klim- en schuilmateriaal. 
Een watervalletje kan sfeervol zijn. Tevens draagt deze bij tot een goede 
luchtvochtigheid in het paludarium. 
 
Hebben we bijvoorbeeld een aquarium van 60 x 40 x 40cm, dan verwer-
ken we deze staande, waarbij we als volgt te werk gaan: 
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We snijden de zijruit en de ruitliggers eruit. 
Van de zijruit snijden we een strook glas 
van circa 8 cm af (i.v.m. de ventilatie) en 
we snijden er een hoek af (voor doorvoer 
van leidingen voor verwarming en pomp). 
Van de ruitliggers snijden we twee lengtes 
ter breedte van de bak. Op elke lengte lij-
men we aan één zijkant een kunststof U-
profiel.  
De zijruit wordt weer gelijmd, zodanig dat 
er aan de voorkant een ruimte ontstaat. 
Voor de voorzijde snijden we een nieuw 
stuk glas naar de gewenste hoogte van het 
watergedeelte. Deze wordt gelijmd. Daar-
enboven, met een paar mm tussenruimte, 
wordt de ruitligger gelijmd. Bovenaan de bak wordt de andere ruitligger 
gelijmd. Voor de ventilatieopening gebruiken we roestvrij (horren)gaas. 
Nadat de lijm droog is, meten en snijden we de schuifruit die in de U-
profielen komt.  
 
Verwarming van het paludarium kan worden gerealiseerd met een ge-
wone aquariumverwarming, maar eventueel ook door de trafo van de 
TL’s onder de bak te plaatsen(daarbij natuurlijk wel oppassen dat niet 
teveel warmte rechtstreeks op het glas komt ter voorkoming van ruit-
breuk). 
Voor de watercirculatie kan een luchtpompje met een binnenfilter goede 
diensten bewijzen. Als u een watervalletje wil maken, dan kunt u gebruik 
maken van een motorpomp (bijv. Micra). De verlichting van het paludari-
um kan bestaan uit TL-buizen en/of spaarlampen. 
Zorg dat in de lichtkap ventilatieopeningen zijn, zodat de ruit niet te warm 
wordt. Bekleding van de wanden kan, zoals gezegd, uit diverse materia-
len bestaan.  
 
Ik hoop dat ik u met dit verhaal enigszins nieuwsgierig heb gemaakt en 
dat u op de boven omschreven eenvoudige manier eens gaat proberen 
een paludarium of een oeveraquarium te maken.  

 
Auteur: Rene van Heinigen 

Bron: De Natuurvriend Zaandam  
 

Over een poosje komt een paludariumexpert, Dick Poelemeijer, ons een 
uitgebreide lezing over dit onderwerp geven. Bouwen én verzorgen.   



 24 

 
Gewonde vissen waarschuwen 

andere met alarmstofje 
 

Vissen die in scholen zwemmen scheiden een alarmstof af die soortge-
noten waarschuwen voor gevaar. Dat concluderen Amerikaanse ge-
dragsonderzoekers uit onderzoek onder in scholen levende vissen. Ze 
zagen dat de vissen duidelijk minder vaak zwommen op plekken waar 
iets werd vrijgegeven van hun schrikstof, een chemische stof die uit be-
paalde cellen in de vissenhuid wordt afgescheiden als de dieren gewond 
raken. De reactie van de vissen op de alarmstof was vergelijkbaar met 
de reactie op het tonen van een model van een roofvis. Vissen die even 
eerder waren blootgesteld aan de schrikstof reageerden veel schrikach-
tiger op een roofvismodel.  
 
Binnen de ethologie werd de alarmstof van vissen decennialang aange-
haald als voorbeeld van chemische communicatie. De alarmstof zorgt er 
voor dat scholenvisjes zich uit de voeten maken en in een compactere 
school gaan zwemmen. In 1996 rapporteerden Engelsen echter dat hen 
bij onderzoek aan wilde voorntjes niets was gebleken van het effect van 
de zogenaamde schrikstof. Er kwamen weliswaar speciale substanties 
vrij uit verwonde vissenhuid, maar die zouden alleen in bijzondere om-
standigheden in gevangenschap, zoals in een klein aquarium, een effect 
sorteren. In het wild bleek er niets van.  
 
Volgens de Amerikaanse onderzoekers is het spraakmakende Engelse 
onderzoek goed uitgevoerd, maar bij nader inzien slecht geïnterpreteerd. 
De Engelsen hadden de effecten van de schrikstof kunnen bewijzen als 
ze alleen hadden gekeken naar de eerste reactie van de dieren en niet 
naar hun gemiddelde gedrag over een langere periode daarna. Anti-
roofdier reacties zijn hevig, maar kortdurend.  

Auteur onbekend. Uit: Ciliata-Nieuws
__________________________________________________________

Als je dit zelfs drie keer naleest, dan krijg je toch de indruk dat het goed 
is dat de auteur “onbekend” is. Want er blijven wel vrij veel vaagheden 
over in dit “wetenschappelijk onderzoek”.                                              Wil 

 

Wetenswaardigheden 

 



 25 

GOUDVISSENKOM 
 

De motie van de Partij voor de Dieren om de goudvissenkom te verbie-
den heeft nogal wat schampere reacties van sommige politici en media 
opgeleverd. De Vissenbescherming vindt dit onterecht en juicht een ver-
bod op de goudvissenkom toe. Die is namelijk niet geschikt om vissen in 
te houden. Goudvissen worden in Nederland helaas massaal gehouden 
in kleine ronde kommen, met als gevolg dat daardoor jaarlijks enkele mil-
joenen goudvissen een vroegtijdige dood sterven.  
Geen zaak om daar echt lacherig over te doen.  
 
Wat deugt er niet aan de goudvissenkom? 
In de eerste plaats is de gemiddelde goudvis-
senkom natuurlijk veel te klein. De kom bevat 
doorgaans maar enkele liters water, grote vis-
senkommen bevatten in het beste geval 10 tot 
15 liter water. Dat is veel te weinig voor een 
goudvis, die minstens 200 liter water nodig heeft 
om zich vrij te kunnen bewegen. Een vis, ook 
een goudvis, is er op gebouwd om flink te kun-
nen zwemmen. In een kom kunnen ze alleen 
maar kleine rondjes draaien.  
 
Daar komt nog bij dat goudvissen sociale dieren zijn die niet alleen ge-
houden behoren te worden. De kleine hoeveelheid water in een vissen-
kom heeft verder het nadeel dat het water snel vervuilt, al gauw te warm 
wordt of te snel afkoelt. Een ander nadeel van de vissenkom is dat door 
de komvorm het wateroppervlak, dat direct met de lucht in contact komt, 
veel te klein is. Daardoor dreigt voortdurend het zuurstofgehalte van het 
water te laag te worden. 
 
Er wordt wel eens beweerd, dat goudvissen een beetje dom zijn en maar 
een geheugen van enkele seconden hebben. Niets is minder waar. Uit 
wetenschappelijk onderzoek is al gebleken dat goudvissen zich gebeur-
tenissen kunnen herinneren van tenminste vier maanden geleden. 
 
De goudvissenkom is naar het oordeel van deskundigen volstrekt onge-
schikt om vissen in te houden. De bioloog en hoofd van het Wilhelma 
Aquarium te Stuttgart, Dr. Dieter Jauch, schrijft in zijn boek over de ver-
zorging van goudvissen, Goudvissen in Aquarium en Tuinvijver (Tirion 
Baarn), dat wie ”goudvissen in dit soort “gevangenissen” opsluit, dieren-
mishandeling begaat”. 
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In Duitsland en in diverse steden in Italië is de goudvissenkom al wette-
lijk verboden. In Duitsland moeten goudvissen in een aquarium van mi-
nimaal 200 liter gehouden worden (100 x 50 x 40 cm). 
 
De Vissenbescherming beseft dat er nog 
veel andere, maatschappelijk gezien gro-
tere problemen in verband met de behan-
deling van dieren bestaan, maar vindt dit 
toch geen excuus om volkomen onnodig 
de  goudvissen in de huiskamers van de 
individuele burgers in te kleine vissen-
kommetjes te blijven huisvesten. 
 
 
                      Bron: Vissenbescherming  Gelezen in: Hugo Aqua 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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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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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 


