
 

 
 

     
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Apistogramma agissizi (pagina 23)

  
 

 

 

 

Het maandblad van Aqua Verniam, 
de aquariumvereniging voor Amstelveen e.o. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Juni 2009 
 



 2

 
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. 

 

Druk: CopyCom, Amstelveen. 

 

 

 

 
 

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 

 

Martin Scheepstra 

Tel.: 020-6416293 

 

Aart  van Altena 

Tel.: 020-4961129 

 
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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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 
 
Het gaat wel erg hard! Alweer een heel seizoen voorbij, we gaan twee 
maanden in ‘reces’ – juli en augustus. Maar voor je het weet zitten we 
weer in September bij elkaar en gaan we ons weer richten op de 
huiskeuring. Hopelijk doen daar weer veel mensen aan mee. Het 
voordeel daarvan is tweeërlei: we gaan ons weer eens concentreren op 
het (extra) mooi maken van onze bakken én we krijgen gratis advies van 
niet de minste, Erik Prins, de keurmeester. Van Marianne en Ernst 
Zittema zullen we wel horen wanneer we paraat moeten staan. 
 
Ook zijn we nog steeds op zoek naar iemand of meerderen die met hen 
wil(len) meelopen om het huiskeuringssstokje volgend jaar over te 
nemen. De tijd begint te dringen, wie wil deze taak overnemen? 
 
En dan onze website: een vriend van Peter Westendorp (Gerben)  is 
bereid om de site te `herstellen`. Momenteel wordt getracht om toegang 
te krijgen tot de onderdelen om de site te bewerken. Wordt vervolgd. 
 
Verder is er weer een oproep binnengekomen bij de redactie voor de 
inrichting en verzorging van aquaria. Het gaat hier om een aantal nano-
aquaria, oftewel flat screens, die aan de muur worden gehangen (15 cm 
diep). De aanvraagster is een dame, Jonette, die door haar ziekte niet in 
staat is deze zelf te verzorgen – ook kan ze onze verenigingavonden niet 
bijwonen. Maar ze wil uiteraard lid worden. Voor meer info kun je bij mij 
of bij de redactie terecht. 
 
22 juni komt Ab Ras een lezing geven over aquaria in de praktijk. Hij is al 
eerder bij ons geweest, dat was toen boeiend en leerzaam, dus dat 
belooft wat! 

Mario de jong
__________________________________________________________
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Maandag, 22 juni 
 

Lezing door de bekende Ab Ras 

“Praktisch aquarium houden” 
 
Ab is een enthousiaste en boeiende verteller. Stel hem de gekste vragen 
en hij weet het antwoord. Dat weten we nog van de vorige keer. Geluk-
kig hebben wij hem weer kunnen ‘strikken’ om zijn know-how aan ons 
over te dragen. 
Op 22 juni gaat hij in op de praktijk. Welke eisen stelt een aquariaan aan 
zijn bak, maar…welke eisen stellen de vissen en de planten? 
 
Zet de datum even in uw agenda, want dit wordt weer de moeite waard! 
________________________________________________________ 
 

Verslag lezing door Loek van der Klugt 
27 april 2009 

“Groei en bloei van aquatische planten” 
 

Deze interessante lezing was zo gedetailleerd ten aanzien van planten-
soorten en -namen, dat het door ons gemaakte verslag bijna zes pagi-
na’s telt. Om het in te korten zou jammer zijn, want het ene onderwerp 
heeft weer te maken met het volgende.  
Echter, het zou zo’n groot deel van ons maandblad beslaan, dat we 
hebben besloten om het niet te plaatsen. Maar mocht u het toegezonden 
willen hebben, bel of mail even - het ligt voor u klaar!  

 

  
              Crypto                    Groene Tijgerlotus               Leidse plantje 
 

________________________________________________________ 
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Van de huiskeuringscommissie 

Voordat we de zomerperiode induiken, nog even een berichtje van de 
hkc. Zoals elk jaar organiseert de hkc ook dit jaar weer een huiskeuring. 
Wij hebben gelukkig vrij snel na de vorige huiskeuring de toenmalige 
keurmeester weer vast kunnen leggen voor dit jaar. Ik heb op de laatste 
contactavond al uitgelegd dat het vinden van een keurmeester en het 
prikken van een keurdatum één van de lastige taken is van de hkc. Erik 
Prins komt dit jaar op zaterdag, 10 oktober, keuren. 

Er hebben zich inmiddels al zes personen opgegeven om dit jaar mee te 
doen met de huiskeuring. Wij streven naar zo’n tien deelnemers. Dat is 
leuk voor de keuring op zich, maar zeker ook leuk voor de uitslagavond. 
Dus bij deze nog een oproep om toch vooral mee te doen met de huis-
keuring. Zoals ik al zo vaak heb aangegeven, is de huiskeuring het leer-
moment van het jaar. De keurmeester zal uw aquarium bekijken en zal u, 
daar waar nodig, voorzien van advies. U kunt natuurlijk ook van het mo-
ment gebruik maken om nu eindelijk eens een antwoord te krijgen op die 
vraag waar u al lang mee rondloopt. Ook de uitslagavond is natuurlijk 
leerzaam. De keurmeester zal aan de hand van de door Pieter genomen 
foto’s zijn verhaal doen over de door hem bekeken bakken. Dat geeft de 
aanwezigen de mogelijkheid om eens een kijkje te nemen in de bakken 
van anderen. 

23 november wordt dit jaar de uitslagavond gehouden en zullen wij te 
weten komen wie dit jaar in de prijzen valt. Niet dat de hkc dit echt be-
langrijk vindt, maar het blijft nu eenmaal een wedstrijd. Zoals u weet, is 
dit voor Marianne en mij de laatste huiskeuring die wij als hkc zullen or-
ganiseren. Als er onder u leden zijn die het leuk vinden om het stokje 
van ons over te nemen, laat het dan even weten. Het is dan wellicht 
handig om dit jaar mee te lopen met de keuring en door ons tijdens het 
keuren te worden ingelicht hoe het één en ander in elkaar steekt. Het is 
natuurlijk dé uitdaging voor diegene die graag wil weten wat er binnen de 
vereniging aan aquaria aanwezig is. 

Voor het opgeven voor de keuring en als u interesse heeft voor het over-
nemen van de hkc, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: 

irmaja@dds.nl 

of via de telefoon 020-4532014. 

Ik hoop van u te horen.                               Namens de hkc, Ernst Zittema 

__________________________________________________________ 
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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 

 
 

 

 

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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Op bezoek bij…..Mario de Jong 

 
 
Onze voorzitter. Dat weten we. 
En daar zijn we blij mee. Maar 
we willen toch wel iets meer te 
weten komen. Dus trek ik op een 
zonnige Hemelvaartsdag richting 
Uithoorn. 
Mario is al 13 jaar lid van Aqua 
Verniam. En natuurlijk, wéér ie-
mand die van jongs af aan met 
vissen bezig was en is. Als kind 
met de bekende goudvissenkom 
en steeds doorgegroeid naar gro-
ter en de “echte tropische vis-
sen”. Elke vissoort heeft hij langs 
zien komen. Noem een vis en hij 
heeft hem gehad. Eigenlijk is hij 
nooit zonder een bak geweest. 
Mario werd geboren in een Bus-
sum’s ziekenhuis. Een Zweedse 
moeder die vlak na zijn geboorte 
(psychische problemen) weer te-
rug ging naar haar land. Vader 
met een piepkleine Mario achter-
latend. 
Tantes, oma en kindermeisjes 
namen de verzorging over; in 5 
jaar tijd vele malen verhuisd. Uit-
eindelijk Uithoorn, met zijn vader 
en een geweldige nieuwe moe-

der, die hij nu nog steeds als zijn 
echte moeder ziet. 
Na de basisschool een elektro-
technische opleiding van 4 jaar, 
misschien iets langer, Mario is 
dat even kwijt. Daarna een groot 
aantal cursussen gevolgd, ge-
specialiseerd in elektronische in-
stallaties, onder andere syste-
men voor inbraakbeveiliging, 
brandbeveiliging, telecommunica-
tie, besturingssystemen voor bijv. 
hekwerken, slagbomen, camera-
bewaking en verlichting in ge-
bouwen. Stapel diploma’s. 
In loondienst, puur toeval in Bus-
sum waar hij ooit het eerste dag-
licht zag. Bij een bedrijf dat een 
breed scala van diensten bood, 
waardoor Mario in 10 jaar een 
allrounder werd. Hij kon alle kan-
ten op. Het installeren van mu-
ziek- en omroepsystemen in win-
kelcentra,  videosystemen in ho-
tels, noem maar op. Keihard 
werken op verschillende locaties, 
maar toch maar eens kijken naar 
iets anders. 
Gevonden in Alpen aan de Rijn.  
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Als hoofdtechnicus. Een bedrijf  
gespecialiseerd in elektronische 
beveiliging. Vier jaar lang om 5 
uur op en weer thuis om 7 uur ’s 
avonds. Hèhè, rust. Nee dus. Zijn 
monteurs belden hem dan ’s 
avonds voor advies hoe zij hun 
klus moesten klaren. Fulltime 
werken? Nee, dubbel fulltime. 
Erg leuk maar het werd iets te-
veel. 
Zijn vader (kok) had een kantine-
bedrijf. De klant: een school in 
Amstelveen. Vader pachtte de 
schoolkeuken en zorgde dage-
lijks voor de maag van leerlingen 
en leraren, maar ook voor verga-
deringen, ouderavonden en 
schoolfeesten. Maar vader begon 
te denken: als ik stop, wie zou 
dat dan willen overnemen? Mijn 
“elektronische zoon”? Totaal an-
der beroep. Maar zoonlief (Mario) 
dacht “dat is eigenlijk nog zo gek 
niet”. Overgestapt en van zijn va-
der alle kneepjes van het vak ge-
leerd met het idee om de zaak 
t.z.t. over te nemen. 
Intussen bleek ook een andere 
school (Uithoorn) aan zijn vader 
gevraagd te hebben om de in-
wendige mens van leerlingen en 
leraren te verzorgen. Dé moge-
lijkheid voor Mario om dat zelf op 
te pakken. En dat deed hij. Hij 
pachtte de schoolkeuken, zijn 
domein dus, en werkt daar al-
weer 5 jaar. Je zou denken, ach, 
een kantine…. Maar het is eigen-
lijk een bedrijfsrestaurant. Mario 
zorgt er niet alleen voor dat de 
leerlingen hun broodjes en frisjes 
krijgen, maar hij is ook verant-

woordelijk voor alle perso-
neelslunches, lerarenvergaderin-
gen, ouderavonden en school-
feesten.  
Soms zorgt hij voor een diner 
voor zo’n 70 (!) leraren. Tot mijn 
verbijstering vertelt hij dat hij dan 
zelf kookt! Voor 70 man. Op mijn 
vraag wie er dan zorgt voor de 
afwas…. ”Welnee zeg, dat is de 
taak van de conciërge!” 
 
Even een foto van zijn uurtje na 
het werk. Uithijgen in zijn tuin. 
Verleden jaar is zijn vader over-

leden en Mario’s broer heeft die 
zaak overgenomen. Twee broers, 
allebei een ‘eigen’ school.  
Bij elk “bezoek” leer ik steeds 
weer over beroepen waar ik nooit 
aan gedacht heb. Jacqueline Ko-
ningen die verantwoordelijk is 
voor de schoonmaak in een groot 
revalidatiecentrum, Mario die 
zorgt voor alles wat in een enor-
me grote school gepland wordt 
qua inwendige mens. Hij heeft 
zelfs zo’n 5 vaste menu’s (af en 
toe wisselend), waaruit het 
schoolsecretariaat dan een keu-
ze maakt en Mario de algehele 
uitvoering op zich neemt.  
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Maar dagelijks zorgt hij ook voor 
de voorraden broodjes, frisdran-
ken (automaten vullen) etc. De 
school telt zo’n 1500 leerlingen 
en 150 leraren, dus ga er maar 
aan staan. 
Op 24-jarige leeftijd kocht hij al 
een huis. En daar woont hij nu 
nog. Zijn tuin is een “makkelijke 
tuin”. Mooie tegels en als borders 
overal grote potten met bloeiende 
planten.  

 
 

Zoals gezegd, ooit werkte hij ja-
ren in de beveiliging. Veel men-
sen, zelfs bedrijven, bellen hem 
nóg voor bepaalde klussen. Ma-
rio dacht: “als ik zo vaak word 
gevraagd, dan zet ik nóg een be-
drijf op - de mond tot mondre-
clame blijkt zo goed te werken, 
zonde om  dat te laten gaan.” 
Met andere woorden: Mario heeft 
al jaren twee bedrijven. Razend 
druk baasje. 
En dan zijn aquarium.  
140x50x60, een panoramabak, 
dus met bolle voorruit. Mooi om 
te zien. Vooral omdat een deel 
van de achterkant in de muur ge-
bouwd is en je daardoor veel 
meer dieptewerking krijgt. Met 
Kardinalen, Roodkopzalmpjes, 

Ramirezi’s en Corydoras sterbai. 
Maar als hoofdbewoners Discus-
sen. Twee maanden lang is hij 
met zijn handen niet meer in de 
bak geweest, nee, niet uit luiheid, 
de Discussen hebben kinderen. 
Afblijven dus. Ik zag inderdaad 
vier piepkleine Discusjes aan een 
stuk hout hangen, maar of die het 
redden? Vaak toch weer een 
smakelijk hapje voor de ouders of 
de andere vissen. 
Als ik een foto van zijn bak wil 
nemen, dan krijg ik zoveel zonni-
ge reflectie van een dakraam dat 
Mario dat “snel even zal sluiten” 
met een afstandsbediening. Per 
slot zat hij in besturingstechnie-
ken. Haha, het werkt niet. Ik zie 
een van zijn fauteuils terug in zijn 
bak. Relaxstoel voor zijn Discus-
sen. Hij heeft, toen de zon weg 
was, een eigen foto gestuurd - 
zie de volgende pagina. Dat ziet 
er beter uit. 

Van de techniek is niets te zien. 
In een kastje onder zijn bak zie ik 
alleen een keurige rij knoppen. 
Alles is geautomatiseerd (behal-
ve het voeren). Zelfs het water 
verversen gebeurt met een druk 
op een knop. 
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En wat zijn Mario’s hobby’s? 
Nou, ga er even voor zitten. 
Uiteraard zijn aquarium (op bo-
venstaande foto is de fauteuil 
‘verwijderd’). 

 
Professionele techniek 

onder zijn bak! 

Om jaloers op te worden. 

 

Hobby nr. 2: 
Ballroomdansen 
Onze voorzitter heeft al lang ge-
leden brons, zilver en goud ge-
haald, zit nu zelfs in de Topklas-
se. Vanaf zijn 12de daar al mee 
bezig, door stimulans van zijn 
moeder. Zijn allereerste reactie: 
“Tja, moet dat wel? Mijn vriendjes 

vinden dat idioot.” Maar ergens 
vond hij het leuk genoeg om door 
te gaan. En in die tijd waren er 
veel teveel meisjes, dus werd 
Mario gevraagd om vaker te ko-
men, 3 x per week! Populaire 
danspartner.  
En toen kwam de rock & roll-
periode. Dat is gooi- en smijt-
werk. Meisje omhoog gooien, op-
vangen etc. Leuk, leuk. Mario 
slank, wat tenger (50 kilo). De 
meisjes ook. Maar die meisjes 
groeiden en werden zwaarder 
dan Mario (60 of meer kilo). Niet 
meer te tillen! Hoewel, die dans-
stijl werd toen gelukkig wat ou-
derwets. Einde rock & roll. Prach-
tig excuus. 
Nu heeft hij zelfs twee danspart-
ners. Eén voor de wekelijkse  
(soms vaker) dansfestijnen en 
één voor de echte wedstrijden. 
Ja, zo blijf je wel slank! 
Nog een hobby:  
Judo. Daar was hij redelijk goed 
in. Maar ooit moet je je “zwarte 
band” halen en als je dan met je 
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50 kilo iemand van 80 kilo tegen-
over je krijgt, dan is dat onbe-
gonnen werk. Einde judoverhaal. 
Een tenger postuur heeft (voor 
mij!) alleen maar voordelen. Toch 
leer ik dat er een paar nadelen 
aan vastzitten…  
Maar dan nóg een hobby:  
Duiken 
Het liefst in het buitenland, Kroa-
tië, Florida, Tenerife en hopelijk 
in de toekomst naar nog meer 
buitenlandse duiklocaties. Daar 
besteedt hij dan ook zijn vakan-
ties aan. Ook duikt hij in ons ei-
gen land: de Vinkeveense Plas-
sen, maar meer om te oefenen, 

want “je ziet geen pest onder wa-
ter, te donker”. Zeeland is inte-
ressant; met een groep mensen 
logeren op een duikcamping, 
maar de meeste tijd onder water.  
Het is een disciplinesport, elkaar 
goed in de gaten houden, altijd 
met z’n tweeën duiken om elkaar 
te controleren etc. 
Als ik later wegrijd zie ik Mario al 
uit zijn bovenraam klimmen om 
het probleem met zijn dakscherm 
te verhelpen.  
Mario, is het gelukt…..? 

 
Wil 

 
__________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      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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De Blyxa in de schijnwerper 
 
Een prachtige plantensoort die je eigenlijk nauwelijks tegenkomt. Ze zijn 
wat lastiger dan de gemiddelde aquariumplant, maar tegenwoordig zijn 
de hulpmiddelen van een dusdanig hoog niveau dat het toch haalbaar 
zou moeten zijn om meer van deze prachtige planten binnen de vereni-
ging te gaan houden. Wie durft het aan? 
 
Blyxa japonica:   
Een redelijk nieuwe Blyxa die bij 
een aantal mensen erg goed 
groeit, maar bij sommigen doet 
hij het niet. Als hij het eenmaal 
goed doet is het een mooi licht-
groen "grasveld". Let wel dat het 
een stengelplant is, dus in theo-
rie kan het een hoge dichte bos 
worden. Deze plant heeft CO2 nodig en zacht water. Zet een groepje bij 
elkaar en je krijgt een ongekend mooi effect. 
 
Blyxa sp "Vietnam":  
Dit is een nieuwe Blyxasoort in Europa. Geïmpor-
teerd door mensen van het VVV-forum (Sugar). Hij 
is, in tegenstelling tot de Blyxa japonica, een sten-
gelplant die ook het uiterlijk van een stengelplant 
heeft. Is wel gevoelig voor gebrek aan voeding en 
CO2, dus vertroetel hem goed, maar dan krijg je ook 
een mooie en opvallende bos. 
 
Blyxa alternifolius:  

Dit is net als de sp "vietnam" 
duidelijk een stengel-Blyxa. Je 
ziet hier nog maar een klein 
stekje, maar het is een redelijk 
snelle groeier. Zo te zien is het 
een mooie stengelplant. Veel 
compacter dan de sp "Viet-
nam" en ook lichter van kleur. 
Dit is waarschijnlijk wel een 
grote aanwinst in de hobby. 
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Blyxa auberti:  
Deze Blyxa is familie van de japonica en heeft het zelfde uiterlijk als hij 

jong is. Echter, in volwassen staat is hij 
rood en 40 cm hoog. Onwijs mooi zoals u 
ziet. 
 
Blyxa  
novoguineensis→→   
                ↓ 
Nog een nieuwe 
Blyxa. Deze is een 

stuk groter dan de japonica, maar een stuk kleiner 
dan de auberti. Opvallend is ook dat de kleur die 
hij nu heeft eigenlijk altijd zijn kleur is, dit in tegen-
stelling tot de japonica die alleen bruin wordt bij 
veel licht. Deze plant wordt zo'n 30 cm hoog en is 
dus ook een mooie vervanging voor Vallisneria in 
een Azië speciaalbak. 
Echt een aanrader. 
                                                        A.V. Aquatoni 
__________________________________________________________ 
 

Kunnen bepaalde planten 
andere planten laten verslijmen…..? 

“Allelopathie” 
 
Het gaat hier om het verschijnsel dat organismen – in dit geval aquari-
umplanten – stoffen zouden kunnen uitscheiden die concurrerende or-
ganismen in hun ontwikkeling zouden kunnen schaden. Neem Crypto-
verslijming. Loek van der Klugt, die bij ons pas een lezing gaf, kwam 
voor een raadsel te staan. Eén Crypto verslijmde, maar daarna de hele 
groep van dezelfde soort. Zijn eigen verhaal: 
 
Je zag van één plant van de groep blad voor blad verdwijnen. Wegne-
men van de verslijmde bladeren en water verversen was dan de bood-
schap. Deed je dat niet, dan ging de hele groep er aan. Gebeurde dat, 
dan kwam de verslijmde soort na verloop van tijd gewoon weer op, zelfs 
vaak mooier dan de soort er voordien bijstond. 
Een paar jaar geleden kreeg ik van een medelid een enorme hoeveel-
heid van een fraai uitziende, donkergroene Cryptocoryne met lancetvor-
mig blad. Die zette ik bij thuiskomst in mijn ‘rommelbak’ met het idee dat 
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ik de volgende dag wel zou zien wat ik er verder mee zou doen. In de 
bak stonden meerdere Cryptosoorten er prima bij. De bak leek me dus 
gezond. 
 
Nou, dat was de volgende morgen wel anders! Niet alleen was er van de 
gekregen soort niets meer over, ook alle andere Cryptosoorten waren 
volledig verslijmd. Daar stond ik natuurlijk wel van te kijken, maar tegelijk 
sloeg ik me voor de kop. Mijn ervaring was toch dat ik Crypto’s gerust 
van een vervuilde bak kon verplaatsen naar een bak waarin recent een 
stevige waterverversing had plaatsgevonden, terwijl het omgekeerde een 
gerede kans op verslijming kan opleveren. Wat me echter lange tijd bleef 
bezighouden, was het feit dat alle andere aanwezige soorten mee ver-
slijmden. Bovendien kwam van geen van de verslijmde soorten ooit nog 
iets op! 
 

Cryptocoryne wendtii  

 
Bij een verenigingskeuring 
stonden we oog in oog 
met een bak die jaren be-
kend stond om de gewel-
dige hoeveelheid oerge-
zond ogende Cryptocory-
ne Affinis, C. aponogetifo-
lia, C. beckettii en C. pon-
tederifolia, maar waarin 
eveneens in één
nacht alle Crypto’s waren 

gaan hemelen. De andere planten stonden er keurig bij. De eigenaar 
stond min of meer voor een raadsel. Hij had geen nieuwe planten inge-
bracht. Wel was hij kortgeleden opgehouden om dagelijks een bierglas 
Spa Rood in de bak te doen. Dat leek ons toen een redelijke verklaring: 
de Crypto’s zouden zo aan het koolzuurgas van het mineraalwater ver-
slingerd zijn geraakt dat ze spontaan in staking gingen toen ze doorkre-
gen dat de traktatie niet meer zou komen…  
 
Helemaal een sterk verhaal is dat zich in de bak in het ouderlijk huis dat 
door ons lid na het overlijden van zijn vader werd verzorgd, zich precies 
hetzelfde had voorgedaan, dus verslijming nadat werd gestopt met het 
toevoegen van Spa Rood. 
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Cryptocoryne lutea 

 
Ook voor andere 
planten geldt dat 
abrupt ophouden 
met CO2 toevoe-
ging tot een sterke 
teruggang van die 
planten kan leiden. 
 
Terug naar de alle-
lopathie. Prof. Dr. 
Pole Anderson (niet 
zómaar een aquari-
aan dus!) noemt als 
belangrijkste groep 

stoffen die een giftige werking zouden kunnen uitoefenen, fenolische 
stoffen, waartoe flavonoïden en aminen behoren. Tot de flavonoïden be-
horen anthocyanen. Dat zijn stoffen die planten in staat stellen een zon-
nebril op te zetten als ze aan voor hen te sterk zonlicht worden blootge-
steld. Ze verkleuren dan van groen naar roze, rood, bruin en purper. Ro-
de variëteiten van Echinodorus en Cryptocoryne bevatten die stoffen. 
Die zitten in de buitenste cellaag en beschermen de plant tegen inwer-
king van ultraviolet-B 
(280-320 nm). 
 
De auteur noemt 
flavonoïden ‘absoluut 
giftig’. Ze kunnen vrij-
komen als de cellen 
van de plant uiteen 
vallen. 
 
Cryptocoryne walkeri 

 

En dat is nu precies 
wat er gebeurt als 
Crypto’s verslijmen – 
de celwanden begeven het! 
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Meer weten? Kijk in bijvoorbeeld de zoekmachine Google naar het 
woord “allelopathie”. Dat levert enorm veel ‘hits’ op. Het blijkt dat men 
zich in de landbouw nogal met dit verschijnsel heeft bezig gehouden. 
Als de verslijming in de genoemde gevallen inderdaad aan allelopathie te 
wijten was, dan denk ik dat de verklaring is dat het in beide gevallen om 
relatief kleine bakken ging, waarin de soort die het als eerste begaf in 
een relatief grote hoeveelheid aanwezig was. 

 
Dank aan Loek van der Klugt 

__________________________________________________________ 
 
 

Roodkop- en Roodneuszalmen 
 

▪ Petitella georgiae 
▪ Hemigrammus rhodostomus 

▪ Hemigrammus bleheri 
 

Weten wij eigenlijk wel welke kop- of neuszalmen we in  
onze bak hebben…..? 

 

Was het al moeilijk genoeg 
om de Roodneuszalm (He-
migrammus rhodostomus) 
te onderscheiden van de 
Roodkopzalm (Petitella ge-
orgiae), met de komst van 
nog een derde soort (Hemi-
grammus bleheri) is het er 
niet makkelijker op gewor-
den. Deze laatste is nu 
zelfs de bekendste.  
 
                                                        Hemigrammus bleheri (de bekendste) 

 

De Roodneuszalm werd in 1924 beschreven door Ahl. Hij had daarbij de 
beschikking over 7 exemplaren die door de Duitser Albert Ramsperger 
waren verzameld in de omgeving van Belem do Pará (Brazilië). In de ja-
ren vóór de Tweede Wereldoorlog werd de soort slechts incidenteel ge-
importeerd. Mede doordat dit visje niet zo eenvoudig te kweken was, 
verdween deze soort al snel van het toneel. Een grote verspreiding heeft 
dit visje ook in de jaren na de oorlog nooit gehad. 
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In 1964 beschreven J. Géry en H. Boutière de Roodkopzalm Petitella 
georgiae. Dit zalmpje uit de omgeving van Iquitos werd waarschijnlijk al-
vanaf 1956 geïmporteerd. Ondanks regelmatige import is het echter 
nooit gemeengoed geworden. Bij Petitella georgiae loopt de rode kleur 
tot aan het kieuwdeksel (Roodkopzalm!), terwijl er vanuit de staartvin 
een duidelijke zwarte streep tot ruim op het lichaam loopt. Boven de 
aarsvin is de aanzet van een tweede streep nog net zichtbaar. Op de 
staartwortel is bovenaan een streepje zichtbaar.  
 
Hemigrammus rhodostomus heeft een rode tekening die beperkt blijft tot 
de neus (Roodneuszalm!) en niet voorbij het oog komt. De zwarte en wit-
te strepen in de staart lo-
pen tot aan het einde daar-
van. In de staartsteel zijn 
twee stippen herkenbaar. 
Overigens betekent rho-
dostomus ‘met rode mond.” 
Dit visje is ook wel bekend 
onder de naam Roodlip-
zalm.  
                  Petitella georgiae 

 
In de zestiger jaren con-
centreerde de export zich vooral in Manaus, waar vooral Willi Schwartz 
actief was. Vanuit dit exportcentrum werd de derde Roodkop verspreid. 
Het duurde echter nog even voordat deze als aparte soort werd erkend. 
Deze soort werd in de jaren zestig ontdekt door Heiko Bleheri. Tonen de 
reeds bekende soorten de rode kleur op de kop slechts onder optimale 
condities, de derde soort doet dit onder alle omstandigheden en ook veel 
intensiever.  
Sinds 1966 is deze soort daarom de meest geïmporteerde van het drie-
tal, helaas niet onder de juiste naam, want die was er gewoon nog niet! 
Ze werden steeds verkocht als één van de twee bekende soorten. In 
1986 besloot Heiko Bleher, overtuigd als hij was dat hij een nieuwe soort 
had ontdekt, om opnieuw op reis te gaan en van alle soorten wildvang-
exemplaren voor nader onderzoek in te zamelen. Dat onderzoek werd 
uitgevoerd door Géry, met de beschrijving van Hemigrammus bleheri als 
resultaat. 
Hemigrammus bleheri heeft veel rood dat tot achter het kieuwdeksel 
doorloopt. De strepen in de staartvin zijn kleiner dan bij Hemigrammus 
rhodostomus en lopen niet door tot aan het uiteinde van de staartlobben. 
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Net als bij Hemigrammus rhodostomus zijn er twee stippen op de staart-
steel. 

             

 Hemigrammus rho-

dostomus 
 

Om het nog wat inge-
wikkelder te maken, 
Bleher heeft nog twee 
roodkoppen meege-
bracht. Eén daarvan is 
nauw verwant aan Peti-
tella georgiae. Gezien 
het grote verspreidings-
gebied kunnen er nog 

wel meer (onder)soorten en zeker kleurslagen worden gevonden. 
 
Zoals al gezegd, waarschijnlijk behoren de meeste Roodkoppen die in 
de Europese aquaria zwemmen tot Hemigrammus bleheri. Gelukkig zijn 
er voldoende uiterlijke kenmerken bekend, aan de hand waarvan een 
Roodkop op naam kan worden gebracht. 

Natuurvrienden, Zwolle 
__________________________________________________________ 

 

Griekse mythen in mijn bak 
 

Lange tijd drie Colisa labiosa’s in mijn bak. Ja, de echte wildvang, prach-
tig. Heel moeilijk te krijgen, maar na maanden zoeken toch gevonden.  
Ze zijn altijd bij elkaar, happy harem 
dus. Totdat ik zie dat de man het 
moeilijk heeft. Door zijn dominante 
vrouwen? De stakker. Maar eigen-
lijk zijn die niet zo dominant, eerder 
een beetje verlegen. Pais en vree. 
Blijkbaar toch niet helemaal. De 
man heeft er geen zin meer in, hapt en doet dingen die niet bij een ge-
zonde vis horen. Na twee dagen drijft hij boven, overleden. Niet bescha-
digd, niets te constateren waarom hij het loodje legde en hij was ook nog 
lang geen bejaarde.  
Niet leuk, maar toch nieuwsgierig: hoe reageren de twee weduwen daar-
op? Ach, ze hangen in dezelfde hoek waar hun ex-man continu nesten 
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aan het bouwen was. Ik gooi wat voer aan de andere kant van de bak, 
maar de vrouwen blijven trouw bij het lege nest. 
 
Ik denk: die twee hebben weer een kerel nodig. Boer zoekt vrouw, vissen 
zoeken ook. Ik bel rond, soort huwelijksadvertentie. Na twee maanden 
kan ik er een ophalen in Hilversum. Wat je al niet doet voor je visjes! Ik 
zie een piepklein mannetje, kleutertje, maar hij gaat mee. Van schrik 
hangt hij in het verste hoekje van mijn bak en roept om zijn moeder. De 
twee vrouwen ontfermen zich over hem: “ach kind, kom maar hier”. Het 
knulletje is niet meer bij zijn twee adoptiemoeders weg te slaan.  
Hïj eet goed, heeft lol in zijn nieuwe omgeving en groeit als kool, wordt 
teenager en uiteindelijk volwassen. 
 
De twee vrouwtjes ziet hij niet meer als moeders, hij gaat….een nest 
bouwen! En werkt zich te pletter. Hij heeft geen cursus gevolgd, geen 
boek erover gelezen, hij doet het gewoon. Na een paar dagen is het huis 

geplaatst, prachtig. Klaar! Toch blijft 
hij aan het werk, misschien wil hij er 
nog een extra slaapkamer bij.   
En dan krijgt hij het in z’n bol. Jagen 
op zijn moeders.  
De Griekse Sophokles-tragedie (430 
v. Chr.) over Oedipus en zijn ‘relatie’ 
met zijn moeder herhaalt zich in mijn 
bak. Het is bijna gênant. De moe-

ders weten niet wat hen overkomt en schieten weg. Wat is hun lieve 
zoon veranderd, misschien een praatgroep inschakelen. 
 
Maar ergens vergeten ze dat al snel. Eén vrouwtje blijkt eitjes te hebben 
en de zoon heeft dat in de gaten. Hij schiet er op af en, kijk nou eens, ze 
gooit de eitjes eruit en zoonlief pakt ze op en stopt ze in zijn kasteel. 
Moeder is nu een lover geworden, kan haar het schelen. Ze produceert 
zoveel eitjes dat de zoon het haast niet bij kan houden. Alle andere vis-
sen kijken met een hopeloze blik: wat gebeurt hier? Consternatie, want 
ze mogen niet meer door de hele bak zwemmen.   
 
Stilte, rust, zomaar opeens. Zoonlief is alleen nog maar bezig met zijn 
overbevolkte nest. De andere vissen hebben er nu lak aan en pakken, 
opgelucht, hun eigen leven weer op.  
Ik wacht tot er kleine visjes komen. Gluren, kijken en zoonlief toejuichen. 
Twee dagen later is het hele nest weg, eitjes weg, alles vermoedelijk 
toch weer opgegeten door de concurrentie. Zielig? Ach, dat vond ik eerst 
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wel, maar nu ik na het zoveelste nest zie dat dit spel toch niet zo gewel-
dig lukt in een bak, denk ik, ze hebben hun lol gehad. En at de Griekse 
oervader, Chronos, zijn kinderen ook niet op? Een heel oude geschiede-
nis herhaalt zich. 
 
Geen wonder dat ik kilometers moet rijden voor een labiosaatje!.                      

Wil 
__________________________________________________________ 

 
KWEKEN 

APISTOGRAMMA AGASSIZI 
 

 
 

Een prachtig visje. Het kweken vraagt om het volgen  
van een paar regels en dan lukt het vaak,  

niet altijd, maar het is echt het proberen waard. 
 

Als de vissen zes maanden oud zijn, zijn ze al rijp voor de kweek. Wel 
moeten de ouderdieren voor de kweek goed in conditie gebracht worden 
door versterkend levend voer. En tijdens de dagen die aan het kweken 
vooraf gaan, doet men er goed aan de temperatuur van het water een 
paar graden te laten dalen om het dan vervolgens weer te laten stijgen 
tot 28° C. Zodra beide ouders het…. eh….eens zijn geworden, zoeken 
ze een goed beschutte plaats die grondig door beide gepoetst wordt. 
 
Apistogramma agassizi zet op de typische cichlidenmanier zijn eieren af  
op stenen, ruiten, aan de zoldering van een bloempotje of aan de onder-
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kant van overhangende stenen. Toch lijkt het alsof ze bij voorkeur hun 
eieren in het bladerdak van breedbladige planten afzetten. Bij schrijver 
dezes waren stenen en bloempotjes voorhanden, maar telkens zochten 
ze op een Amazoneplant een blad uit, dat door andere bladeren over-
schaduwd werd, zodat ze nog moeilijker te ontdekken waren. 
 
Het vrouwtje zet een rij eitjes af, onmiddellijk gevolgd door het mannetje 
die ze bevrucht. Na het afzetten van de eieren kleurt het vrouwtje fel 
geel. De zwarte zijstreep kan helemaal verdwijnen of wordt soms herleid 
tot een zwarte vlek. Ook het roze zoompje aan de rugvin kleurt wat 
meer. 
Deze vissoort is behoorlijk productief. Het legsel kan tot 500 lichtroze ei-
eren bevatten, die met een fijn steeltje aan de broedplaats verbonden 
zijn. Nu verandert het enigszins schuwe wijfje in een ware tijgerin. Ze 
aarzelt dan ook niet om vissen, die verschillende malen haar lengte heb-
ben, met enkele scherpe aanvallen te verjagen. Ook manlief is niet lan-
ger gewenst en wordt verdreven. Blijkt de kweekbak te klein, dan is het 
beter om het mannetje te ver-
wijderen om een bloedbad te 
voorkomen.  
 
Na 36 tot 48 uur worden de ei-
tjes naar een kuiltje onder een 
steen of tussen de wortels van 
planten verhuisd en het duurt 
niet lang meer voor ze uitko-
men. Soms worden de jongen 
door de moeder nog verschil-
lende keren van plaats ver-
huisd. 
Het jongbroed wriemelt hulpeloos op de bodem en teert nog een drietal 
dagen op hun dooierzak. Ondertussen zijn ze al zo gegroeid dat we ze 
meteen microaaltjes en pas uitgekomen artemia kunnen voeren. Infusie 
is dus niet strikt noodzakelijk, maar toch aan te bevelen als we de aller-
kleinste ook een levenskans gunnen. Belangrijk is om de jongen vanaf 
hun geboorte meerdere malen per dag te voeren om zich later tot vol-
waardige vissen te kunnen ontwikkelen. 
De jongen groeien snel. 
 
Het wijfje kan soms een slechte moeder blijken en eet dan vaak de eitjes 
op voordat ze uitkomen. Kunstmatig broeden is dus het beste. Men ver-
wijdert na het afzetten van eitjes de beide ouders en plaatsen een lichte  
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bruissteen of uitstromer in de nabijheid van het legsel om te voorkomen 
dat er vuil op de eieren terechtkomt en dan de kans om het schimmelen 
van de eieren tegen te gaan het grootst is. Vreemd genoeg komen er in 
elk broedsel meestal meer mannetjes dan wijfjes voor. 
 
Wanneer het vrouwtje besloten heeft haar eieren niet te verorberen, dan 
is haar broedzorg meer dan bewonderenswaardig. Iedere avond brengt 
zij haar jongen naar bed. Maar zodra het licht aangaat, gaat het vrouwtje 
eerst op inspectie en pas daarna haalt ze de jongen weer uit hun hol. Bij 
de jongen heerst een ijzeren discipline - de bevelen van ma worden zon-
der uitzondering meteen uitgevoerd.  
 
Nog even de kaart met de plaats van herkomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vis hoort thuis in het stroomgebied van de Amazone waar het 
mannetje een lengte bereikt van 8 cm en het wijfje ongeveer 6 cm. Het 
zijn bijzondere visjes, die dol zijn op levend voer. Ze voelen zich uitste-
kend thuis in een omgeving met een pH van 6.3, een KH van 4 Dh en 
een watertemperatuur van 27° Celsius. 
 
Opmerking van de redactie, dit is weer zo’n visje waar men erg veel ple-
zier aan kan beleven. Eenmaal gekweekt en men kan veel aquarianen 
helpen om een paar bijzonder mooie vissen aan te schaffen. Als u 
kweekt…..laat anderen meegenieten. 

 Bron: Paradijsvis Nieuws 

Bewerkt door redactie 
___________________________________________________________________________ 
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Kort verslag ’Vraagbaak”-avond 25 mei 
 
Een leuke opkomst. De eerste vraag ging niet over onze bakken, maar 
over de opvolgers van ons huiskeuringsteam, Marianne en Ernst. Dit jaar 
gaan ze nog voor ons in de weer en dan zou het nieuwe team mooi een 
keer mee kunnen lopen om alle kneepjes te leren. Sowieso zorgt Pieter 
weer voor de foto’s. “Wie wil deze taak overnemen?” Maar er viel een 
ijzige stilte. Dus hierbij toch dezelfde vraag: wie wil dit per 2010 op zich 
nemen en in 2009 meelopen? 
 
Bert Helsloot had een vraag over osmosewater: hoe komt het dat de 
bakken van anderen er prachtig uitzien zonder osmose- of regenwater? 
Een discussie volgde over CO² (dat Bert al gebruikt) of het toevoegen 
van Easy Carbo, het aantal planten en vissen etc. Maar een eindconclu-
sie was eerlijk gezegd wat vaag. We hebben allemaal zo ons ‘eigen sys-
teem.’ 
Water verversen: diverse mensen blijken wel wekelijks maar dan vrij 
weinig water te verversen. Voorbeeld: 30 liter op een bak van 260 liter!  
Advies: 20-25% verversen. 
Uitstroom:  niet het water op het oppervlak laten kletteren. Dat haalt de 
CO² weg. En CO² alleen overdag inschakelen. 
Vuil afhevelen: als er wat vuil blijft liggen op een plek waar je niet goed 
bij kunt, dan is dat niet zo’n probleem = mest voor de planten. 
Welke bodem voor Corydoras panda’s) (Jacqueline). Het liefst zand of 
heel fijn grind. Anders beschadigen ze hun baard. Ook vinden vissen het 
niet fijn als de bodem een hele lichte kleur heeft. 
Balletjes in E-heimfilter (Peter). Toont meegenomen balletjes en vraagt 
wat dit is. Deze hebben dezelfde functie als keramische pijpjes.  
Schoonmaken buitenfilter: hoe vaak? De meesten van ons doen dit pas 
als de uitstroom zwakker wordt. Toch is het beter om daar niet op te 
wachten en een vaste regelmaat te hanteren. 
 
Verloting voederzakjes: Mario Roelvink hield een soort bingosessie, het 
duurde lang voor iemand de juiste nummers noemde. De vissen van 
Jacqueline en Wim werden de gelukkigen. 
 
De onderlinge discussies daarna (met een glaasje) waren teveel om op 
te noemen. We raken nooit uitgepraat over onze hobby.  
Conclusie….. een gezellige avond!                                                        Wil 
__________________________________________________________ 
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Borneo’s beestenbende 
 

Tientallen nieuwe soorten dieren en planten zijn tussen juli 2005 en sep-
tember 2006 ontdekt in de regenwouden van Borneo, meldt het Wereld 
Natuur Fonds. 
De natuurbeschermingsorganisatie heeft al die vondsten op een rijtje ge-
zet in een rapport, dat recent uitkwam. Het gaat om dertig vissoorten, 
twee boomkikkers, zestien verschillende gemberplanten, drie bomen en 
een plant met grote bladeren.  
De opvallendste nieuwkomers zijn een piepklein visje, dat niet groter 
wordt dan een centimeter, en een meerval met hazentanden en een 
zuignap op zijn buik. De meeste andere vissen zijn zuigvissen, die hun 
mond gebruiken om in snelstromend water op hun plaats te blijven. 
Onder de naar voren geschoven nieuwe soorten zijn overigens geen in-
secten en andere kleine kriebelbeestjes, hoewel daarvan in een nog ho-
ger tempo nieuwe vertegenwoordigers worden ontdekt.  
 
 

Bron: www.noorderlicht.vpro.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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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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 
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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 

 


