Het maandblad van Aqua Verniam de Aquariumvereniging
voor Amstelveen e.o.

Februari 2008

Bestuur:
Voorzitter:
Vacature
Aqua post is een uitgave van Aqua Verniam.

De eerstvolgende bijeenkomst is
Datum: 25 februari

Peter Oranje over Zeewater

1ste Penningmeester:
Mirjam Vermeij, Boomgaard 63
1432 LD Aalsmeer
tel. 0297- 870533
E-mail mirjam@aquaverniam.nl

Redactie:
redactie@aquaverniam.nl
Informatie:
www.aquaverniam.nl
info@aquaverniam.nl
Aqua Verniam houdt iedere 4e maandag van
de maand een bijeenkomst.
Locatie Adres:
‘In den Koorenaar’
Laan van Nieuweramstel 1
1182 JR Amstelveen
(N.B.: onder het gemeentehuis)
Aanvang 20:00 uur

Contributie per jaar:
Gewoon lid:
Jeugdlid:
65+ Lid:
Huisgenotenlid *)

Secretaris / ledenadministratie:
Vacature
Nico is ad interim
nico@aquaverniam.nl

€ 50,=
€ 45,=
€ 45,=
€ 6,50

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

2de Penningmeester:
Ruud Koning, Fideliolaan 121
1183 PK Amstelveen
tel. 020-6436208
E-mail: ruud@aquaverniam.nl

De technische commissie
Pieter van IJsendoorn en Mario de Jong
Email: p.vanijsendoorn@zonnet.nl
0297-560406
Huiskeuringscommissie:
Ernst en Marianne Zittema, Praam 341
1186 TV Amstelveen
tel. 020-4532014
E-mail: hkc@aquaverniam.nl
Redactieadres Aqua Post:
Wout Goudriaan, J. v. Gasterenlaan 24
1187 SE Amstelveen
E-mail: wout@aquaverniam.nl

Aqua Verniam is opgericht op 24 februari 1955,
goedgekeurd bij KB van 13 november 1974 nummer 122.
Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van
de K.v.K te Amsterdam onder nr. 531241
Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra.
Wilt u adverteren in aquapost en of op de webpagina? Neem dan contact op met de redactie.
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Even bij praten.
In december heeft Johan het bestuur gemeld, dat hij als secretaris van Aqua Verniam per direct stopt. Voor Esther kwam
dit bericht hard aan. Zij had het gevoel dat
alle verantwoordelijkheid nu op haar
schouders rustte. Deze verantwoordelijkheid viel haar te zwaar en zij besloot m.i.v.
januari als voorzitter te stoppen.

leiding van Nico hebben wij de jaarvergadering van 2008 voorbereid.
Leden die een bestuursfunctie gaan bekleden moeten van tevoren weten waar
aan ze beginnen. Wat houdt het in om
voorzitter, secretaris of penningmeester te
zijn. Nico heeft aangeboden om functie
beschrijvingen op te zoeken en het nieuwe bestuur in te werken.

Er is nu nog maar één gekozen bestuurslid in functie en dat is de 1e penningmeester Mirjam. Zij heeft in de vergadering van
januari aangegeven dat zij geen aquarium
meer heeft en met de hobby is gestopt.
Ze is nu nog penningmeester om de vereniging verder te helpen. Maar zij wil stoppen als penningmeester. Door het bestuur
is een tweede penningmeester aangesteld en dat is Ruud.
De stand van zaken is nu, dat deze twee
bestuursleden worden bij gestaan door
Nico, die tijdelijk het werk van secretaris/
voorzitter op zich neemt. Daarnaast zijn
Leo, Hans, Esther en ik regelmatig op de
bestuursvergadering aanwezig. Onder de

We zijn nu dus op een punt gekomen met
de vereniging waarin leden keuzes gaan
maken. Misschien weet jij één of meerdere leden waarmee je een bestuur wil vormen. Bel deze mensen eens op. We zijn
maar een kleine vereniging en de redding
zal toch echt bij ons vandaan moeten komen. Nieuwe leden mogen zich ook aanmelden. Misschien zit er wel een heel
goede secretaris bij. De tijd dringt op 17
maart hebben wij een ledenraadvergadering waarin wij besluiten moeten nemen.
Ook als je niet in het bestuur wil, kan jouw
bijdrage aan de vergadering belangrijk
zijn. Kom daarom naar deze avond. Als er
een nieuw bestuur gekozen wordt, is het
van belang dat het de steun heeft van zoveel mogelijk leden.
Na de vergadering zal er een PowerPoint
presentatie komen van het bezoek aan
het aquarium van Artis. Hans gaat foto’s
gebruiken van diverse leden die aanwezig
waren op deze dag. Commentaar bij deze
beelden komt van de aanwezige deelnemers. Misschien een leuke afsluiting van
deze avond.
Verderop in dit nummer staat een verslag
van deze dag.
Volhouders bij Aqua Verniam.
Drie leden van Aqua Verniam zijn al 40
jaar lid van de NBAT. Op 24 december
2007 heeft Theo Verheij, voorzitter NBAT,
bij Hans Komen het gouden speldje opgespeld. Hans is in de 40 jaar dat hij lid is
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van de NBAT was, lid geweest van verschillende aquarium verenigingen waaronder twee keer van Aqua Verniam. In verband met de gezondheidstoestand van
Hans is de speld bij hem thuis opgespeld.
Onze vereniging is daarbij vertegenwoordigd door Johan en Esther. Het droevige
nieuws is dat Hans op 6 februari is overleden.

Nu even iets heel anders:
Het verbaast mij dat er nog steeds gerookt
mag worden in de ontmoetingsruimte, in
vrijwel elk bedrijf is dat tegenwoordig verboden, ook in de horeca wordt dit steeds
meer ingevoerd.
Omdat de ventilatie onvoldoende is wordt
het voor de meeste niet rokers al snel onaangenaam.

Op maandag 28 januari 2008 is meneer
Verheij weer naar Amstelveen gekomen
om twee andere leden een gouden speldje
op te spelden. De eerste speld was voor
Jaap Altelaar De tweede voor Wout Kieft.

De afgelopen verenigingsavond waren er 2
leden die een speldje kregen en notabene
deze mensen verlieten de avond vroegtijdig vanwege de onaangename rokerigheid............. jammer!

Wil Hille heeft haar eerste interview voor
de Aqua Post gemaakt en ik heb het met
plezier gelezen. Met dit stuk wordt meteen
een nieuw lid van de vereniging voorgesteld, welkom Aart van Altena. Aart vertelde dat hij vroeger al eens lid van Aqua Verniam is geweest, dus is het eigenlijk opnieuw welkom.

Ik sprak deze leden daarvoor nog even en
zij vertelden mij dat zij in principe zo min
mogelijk langskomen (en misschien wel
vrijwel niet meer) omdat er zoveel gerookt
wordt.
Ik heb zelf ook ernstige luchtwegproblemen en neem meestal preventief wat extra
medicijnen in voor ik mij het 'rokershol'
waag, maar afgelopen oktober, toen de
spreker niet op kwam dagen werd er in afwachting zoveel gerookt dat ik er 3 dagen
last van heb gehad.
Daarom zal ik zelf ook alleen nog maar
langs komen als er een lezing is omdat ik
dat toch te leuk vind om te moeten missen
en omdat er op zo een avond iets minder
gerookt wordt.

Boven aan de pagina staat even bij praten,
hopelijk ben je nu weer op de hoogte van
de zaken die op dit moment in de vereniging spelen. Wij spreken elkaar op 25 februari. De spreker van de avond is Peter
Oranje en de lezing gaat over zeewater.
Peter heeft al eerder een lezing gegeven
over Koi karpers. De aanwezige leden weten dat het een prachtige lezing was, dat
maakt nieuwsgierig, wat gaat Peter ons
vertellen over zeewater?
Wouter Goudriaan.

Het verbaast mij nog steeds dat rokers niet
uit zichzelf het respect voor de medemens
op kunnen brengen om buiten hun verslavende middelen te gebruiken, een gemiste
kans!

Oopssss@
In de vorige Aquapost heeft de redactie
verzuimt de colofon aan te passen. Onze
excuses daarvoor. In deze Aqua Post is
alles zoals het zou moeten zijn.

Pieter

De contributie is nu vermeld in de juiste
bedragen!!!
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Hans Komen
Op 6 februari is Hans overleden.

Hans was de laatste paar jaar weer lid van Aqua Verniam. Hans was erg bedreven in houden van zijn terrarium. Hij heeft met de landelijke keuringen
mee gedaan.
Wij herinneren zijn gedrevenheid in de hobby, en zullen zijn aanwezigheid op
de bijeenkomsten van Aqua Verniam zeker missen.
Als vereniging wensen wij de familie veel sterkte toe.
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Op bezoek bij Aart van Altena
ter verversen. Ja, er is wel wat veranderd
sindsdien. Maar het bakje draaide goed.
Wel druk met snoeien, want de planten
‘schoten steeds omhoog’ en hadden niet
genoeg ruimte bij een bakhoogte van
25cm.
Eindelijk een bak van 1 meter. Niet erg
diep en ook niet zo hoog en al doende
kwam er toch de behoefte om nu toch
maar eens “een échte aan te schaffen”1.50m met haaienvinbarbelen, Danio’s en
een van zijn favorieten, Badis badis. Daarbij kweekte hij Siamese kempvissen en
Chinese danio’s.
Door omstandigheden een 23 jaar lange
pauze zonder bakken. Maar sinds een
paar maanden staan ze er weerO..drie
stuks!

Aangezien Johan is gestopt met zijn bezoeken aan onze AV-leden, heb ik het
stokje overgenomen. Althans, eerst maar
eens kijken of ik er wat van brouw. Dit is
een testje dus.
Ik koos het allernieuwste lid als
“slachtoffer”, nog niet één maand oud: Aart
van Altena. Mijn TomTom bracht me rechtstreeks naar zijn schitterende huis in Ouderkerk a/d Amstel. Met een uitzicht waar
je stil van wordt. En een tuin waar je “u” tegen zegt, aan het eind een sloot en dan
alleen maar weiland. Ik ben op bezoek bij
een natuurmens.
Maar onze vereniging is hem niet vreemd.
Als jongen van 14 was hij nota bene ook al
lid. Volgens Aart was AV toen een “grote
club van wel 200 leden”. Locatie destijds
het Patrimoniumgebouw in Amstelveen.
De militaire dienst maakte daar voor hem
helaas een eind aan.
Bijna zijn hele leven heeft hij visjes gehad.
Op 6-jarige leeftijd had hij al een bakje met
stekeltjes, salamanders en hagedissen.
Daarnaast ging hij wekelijks met de boswachter mee in het Amsterdamse Bos om
o.a. braakballen te zoeken en veel te leren
in en van de natuur.
Zijn eerste echte aquarium kreeg hij toen
hij 14 was (60x20x25cm) en dat onderhield
hij zo’n 10 jaar, maar wel op de
‘ouderwetse manier’ – alleen heel af en toe
de pH meten en ook niet wekelijks het wa-

80 cm met een schooltje dwergbijlzalmpjes, roodneusjes en verschillende soorten
Corydorassen. Daar tussendoor scharrelt
er ook nog een Ancistrus. Op een zwartwitfoto niet goed te zien, maar de inrichting
is goed doordacht qua kleur- en bladcombinaties. De vissen zien er kerngezond uit,
dus Aart gaat met enige trots op de knieën
voor een foto. Het is lang geleden dat een
man voor mij knieldeOO.
40 cm met de mooiste guppen en platy’s
met een behoorlijk aantal nakomelingen.
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qua aanbod. Van kolen, olie, gashaarden, auto’s, 10 jaar brilmonturen en de laatste 6 jaar oogmeetapparatuur (Nikon), waar hij
de titel kreeg “topverkoper in Europa’.
En dan nog alle dieren die hij
heeft gehad. Een hond, kippen,
konijnen, katten en zelfs een
eend, die hij zelf heeft grootgebracht. Veertien jaar had hij deze
eend als huisdier, ja, letterlijk, de
eend sjokte vrolijk door de keuken en de huiskamer en zorgde
ervoor dat de kat naar de zolder
verhuisde. Want welke eend gaat
nu achter een kat aan? Ja, de eend van
Aart!
Je rijdt zomaar naar iemand toe die je niet
kent. Nou, als ik langer was gebleven, dan
had ik wel een hele Aqua Post kunnen vullen.
Oftewel, erg leuk kennis gemaakt te hebben met een bijzonder actief mens. En,
Aart, je bent ook nog eens een uitstekende
gastheer!

En dan nog een bakje van 30 cm met alleen guppen. Prachtbeestjes die zonder
enige apparatuur op een warme vensterbank staan.
Met een brede zwaai van zijn armen laat
hij zien waar hij over een poosje een echte
grote bak wil hebben, als afscheiding tussen twee gedeelten van zijn grote huiskamer. Hij is zeer duidelijk een ‘verslaafde’.
Aart is een actief mens. Buiten zijn vissen
zingt hij in een “oude knarrenkoor”, het Gedempt Havenkoor, zeemansliederen en
smartlappen. Dit koor treedt op in bejaardentehuizen, Blindeninstituut en andere
locaties waar de ouderen vrolijk meezingen en zelfs een dansje wagen met de gewoon doorzingende koorleden. Ook zingt
hij in een operettekoor. Als kind had hij al
een hoofdrol in een operettevoorstelling. Ik
heb nog even gedacht om hem te vragen
of hij voor mij in gezang wilde uitbarsten,
maar heb dat toch maar achterwege gelaten.
Toch is dat blijkbaar nog niet genoeg. Aart
reist veel naar landen die niet zo in de
buurt liggen, hij vindt het geweldig om totaal andere culturen te “voelen”, en hij tuiniert, badmintont en tennist. Met andere
woorden, hij werkt niet meer. Dat werk bestond uit verkoop. Waar hij ook werkte, hij
verkocht het. Hij volgde de ontwikkeling

Als dit testje goedgekeurd wordt, zoek ik
naar het volgende slachtofferOO. Zo niet,
dan is er hopelijk iemand anders die veel
aardiger kan vertellen over zijn of haar bezoekenO.
Wil Hille
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Plantenverhaal Erik Prins (2)
Vorige keer ben ik gestopt bij het licht dat
onze planten nodig hebben. Prins stelde
dat dit ook onder het kopje voeding hoort.
Dan kan je beter zeggen: deze energie
hebben ze broodnodig om met behulp van
bladgroen koolstof om te zetten in suikers
etc..
Indirect is licht dus wel nauw bij het kopje
voeding betrokken.

Nitraat en Fosfaat . Als het nitraat aan de
hoge kant is dan kan je op groene algen
wachten. Omgekeerd: is het fosfaatgehalte
van het aquariumwater aan de royale kant
dan liggen de blauwe rakkers op de loer
om hun slag te slaan. Als u eens een kijkje
op het internet neemt zoek dan de aquariumpagina’s van Charles Buddendorf
maar eens op.
Daar vind je een calculator waar je de
waarden van het water uit de bak in kan
voeren, alsmede de inhoud van de bak en
je krijgt een advies hoeveel nitraat dan wel
fosfaat erbij moet (of eraf natuurlijk), in dat
geval vermeldt ons rekenschijfje hoeveel
water je moet verversen enz.
Het mooiste vind ik het laatste regeltje : u
hebt kans op en dan wordt de alg genoemd die op de loer ligt.
De trefzekerheid van de voorspelling is behoorlijk groot.

Goed we gaan naar de meststoffen. Van
sommige meststoffen is de plant een
grootverbruiker bijvoorbeeld: fosfor, koolstof stikstof en kalium.
Dan heb je ook nog sporenelementen:
hiervan heeft de plant maar heel weinig
nodig. Ik wil het nog sterker uitdrukken: teveel is zonder meer vergif voor de planten.
Dan zit je nog ergens mee: onze aquariumplanten hebben dat voedselaanbod in
een bepaalde verhouding nodig. Als er te
weinig stikstof aanwezig is, kan de plant
alleen in de juiste verhouding, dus ook
maar een klein hapje ijzer op nemen. Denk
aan de ton uit het novembernummer.

Dan het door mij genoemde Kalium. In het
leidingwater zit 0.00% van dit element. Ik
breng dit element in de bak door Kaliumnitraat en Kaliumfosfaat voor de toevoegingen te gebruiken. Ook te weinig kalium
geeft miserabele planten.
Ijzer (Fe2+) is een stof die bij de planten
op het randje zit van Macro en micro meststoffen. Maar die bij overbemesting problemen kan veroorzaken. Tenslotte behoort
dit element bij de zware metalen. Voor de
vorming van bladgroen is het echter voor
de plant onmisbaar.
Dan de sporenelementen: de meest ge-

We hebben nu de KH op 4 gebracht en
met behulp van CO2 de pH op 6.8 en we
gaan eens naar het macro-element stikstof
kijken. Het bacteriënbestand in ons aquarium zorgt dat de mest die de vissen uitscheiden omgezet wordt in o.a. stikstof.
Ideaal is een gehalte van 5 - 10 mg per liter. 25 milligram kan wel maar is knap aan
de hoge kant.
Het fosfaatgehalte moet tussen de 0.1 en
0.5 ppm bedragen. Bij 25 ppm.* natuurlijk
iets meer.
Ik stuur deze waarden regelmatig bij.
Waarom ben ik zo gesteld op deze waarden?
U hebt mij natuurlijk als eens over de Redfield Ratio horen bazelen. Maar goed, als u
weer eens omkomt in de groene draadalg
op uw planten, besef dan wel dat er iets
behoorlijk mis is in de verhouding tussen
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stelde vraag is hoeveel je moet toedienen.
Dat hangt helemaal van de hoeveelheid
planten in de bak af en of het snelle dan
wel trage groeiers zijn. Bij veel planten
moet je de dosering van de fabrikant volgen, voor een matig beplante bak zou ik
zeggen: neem de helft. En voor een
schaars beplante bak luidt het advies:
hooguit een kwart. Erik adviseert af en toe
van merk te wisselen. Volgens hem is dan
de kans op tekorten marginaal. Koop een
ijzer preparaat echter altijd apart.

toegang heeft. Zodra je planten optrekt die
zwarte wortels vertonnen , weet je dat je
verkeerd bezig bent. Dat geeft ook zo’n
lekker luchtje a la rotte eieren, oftewel
zwavelwaterstof.
Een goede manier is ook als je een plantengroep opneemt teneinde deze in te korten, dat je even de plek wat omwoelt.
Voorzichtig zijn natuurlijk dat je de voedingsbodem niet bovenhaalt. Lateriet geeft
zo’n leuke rode stofstorm, weet je. Bedenk
maar dat ik ook door ervaring wijs ben geworden. De rode gloed gaat er snel genoeg weer uit, maar voorkomen is beter
dan genezen.

Voedingsbodem
Een hardnekkig misverstand is dat echte
waterplanten geen voedingsbodem nodig
zouden hebben. Echte waterplanten wortelen op een enkele uitzondering na in de
bodem.
Wat de uitzonderingen betreft zijn Blaasjeskruid en Hoornblad wel de bekendste.
In mijn 60 jarige aquarium-praktijk heb ik
hieraan nog nooit een wortel gezien.
Als je echter Najas neemt of Argentijnse
waterpest dan zie dat deze prima drijvend
groeien als het water maar voedselrijk genoeg is. Toch komen er op een gegeven
moment lange witte wortels naar beneden
die supersnel groeien en zich in de bodemgrond boren.
Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Eenmaal geworteld groeit zeker Najas alsof de
duivel haar op de hielen zit. En bij voldoende licht worden ze nu prachtig bronskleurig.
Een voorbeeld van een goede bodemgrond is een mengsel van lateriet, rode
Franse klei, een beetje leem en wat turf of
turfgranulaat.

Filteren en water verversen
Nog veel belangrijker is dat je zorgt voor
een goede stroming in het water.
Bij stilstaand water vormt zich om het blad
een dun laagje water waarin de pH hoog
kan oplopen en de voedselvoorraad snel
uitgeput is. Erik’s advies is dat je in een
plantenbak slechts een circulatiefilter moet
gebruiken.
Deze maak je schoon zodra de stroming
verminderd.
Ook water verversen is zeer belangrijk.
Bedenk dat helder water geen schoon water behoeft te zijn.
Vissen scheiden fenolen uit en dat zijn in
een bepaalde concentratie groeiremmers
voor je vissen. En wachten tot je groeivertraging ziet is natuurlijk het paard achter
de wagen spannen. Het is aan te raden

Korrelgrootte
Denk er aan dat je een bodemgrond kiest
waarin de korrels nagenoeg gelijk van
grootte zijn. Hij adviseert 0.4 - 0.8 mm.
Men noemt dit wel filterzand. Waarom is dit
zo belangrijk? Wel, zand van ongelijke korrelgrootte slaat snel dicht. Dan wordt het
een keiharde plaat waarin zuurstof geen
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per week zo’n 20% te verversen.
Dan nog even een advies waar ik volledig
achtersta: leer met je planten te praten.
Menigeen denkt dat het dan in je bol geslagen is. Maar goed, je moet leren waarnemen en niet pas ingrijpen als je planten
duidelijk aangeven: ik heb het zo rot en
ben aan het eind van mijn Latijn. Ze gaan
nooit op Hollands over, neem dat van mij
maar aan.
Even een voorbeeld: Sterkruid dat geel
jong blad produceert heeft waarschijnlijk
fosfaat gebrek. Ik ga er nu even van uit dat
je wat lateriet in de bodem hebt zitten. Anders kan het natuurlijk ook wel eens ijzergebrek zijn.

Contributie 2008:
Voor een aantal mensen is het
nog even wennen dat de contributie voor het eerst sinds jaren met € 5.00 is verhoogd.
Dit heeft nu dan ook als gevolg
gehad dat een aantal leden deze verhoging niet hebben betaald met de overschrijving van
de contributie voor 2008. Een
enkeling was zelfs zo van slag
dat ze teveel betaalde.
Ik wil u dan ook vriendelijk verzoeken om even uw betaling te
controleren of u het juiste bedrag heeft overgemaakt, en evt
het tekort als nog te betalen.
( de juiste bedragen vind u
voor in deze Aquapost )

Nog een paar tips:
° Bij fosfaat gebrek kan je bijsturen met kaliumfosfaat.
° Bij Nitraat gebrek met kaliumnitraat.
° Dan sla je twee vliegen in een klap v.w.b.
de kaliumvoorziening.
° Voor eens bij met muggenlarven. Visvoedsel levert meststoffen, muggenlarven
bevatten veel fosfaat.
Watervlooien en cyclops leveren juist weer
nitraatrijke mest op. Afwisselend voeren is
dus een goede zaak.

Heeft u de contributie nog helemaal niet betaald doet u dit
dan aub deze week nog.
Ik dank u vast voor uw medewerking

Aanbevolen literatuur:
° Mergus deel 5

Mirjam Vermeij

Kasselman :Decoratief beplanten
° Horst en Linke: Het optimale aquarium.
Hierbij wel een filtertje opzetten tegen de
Dupla reclame. Als het ding niet meer te
koop is dan mag je het eventueel lenen.
Maar het moet gegarandeerd terugkomen.
Zelfs ik snuffel er nog wel eens in.
Hopelijk is een en ander goed weergegeven. Vragen kunnen altijd naar Nico.
*ppm.= milligram per liter
Tfn 020-6429726
e mail: nico@aquaverniam.nl
Nico
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Vissen in het nieuws

En voordat u weer boos gaat reageren: deze steur leeft nog en is gewoon teruggezet. Alleen op het moment van de foto was
de vis even uitgeteld van het gevecht met
de vissers en kon daardoor worden vastgelegd.

die intussen 21 lentes telt, hield aan dit ongelooflijke verhaal een optreden op de televisie.

Piranha in Leidse grachten

De vijfhonderd kilo zware steur was in de
rivier Willamette vlakbij Oregon uit het water gehengeld. Dat gevecht met dit monster duurde 6.5 uur. In de tussentijd werden door de vier vissers overigens ook nog
een paar biertjes achterover geslagen.

LEIDEN - In de Leidse Maresingel is een
piranha-achtige vis gevonden. Sportvissers haalden het beest, ruim 30 centimeter
lang en met sterke kaken, begin deze
week uit het water en brachten het naar
natuurhistorisch museum Naturalis, eveneens in Leiden.

Vijftien jaar

Blauwe Piranha.
Om tien uur s ochtends waren Tino van
der Zwan en Martie ten Bloemendaal getuige van de worsteling tussen een blauwe
reiger en de vis. De reiger gooide de vis
verschillende keren omhoog, maar die
bleek te breed om in zijn bek te glijden.
Sportvisser Tino zag dat het om een Piranha ging en jaagde de reiger weg. Afgezien
van een grote steekwond veroorzaakt door
de scherpe snavel van de reiger ziet de vis
er goed uit. In Naturalis is de 32 cm lange
piranha-achtige de komende tijd te bewonderen.

Een briefje dat een Japanse studente ooit
eens aan een ballon gehangen had, is na
vijftien jaar opnieuw opgedoken. Het kleinood hing vastgekleefd aan een vis, die in
de Atlantische Oceaan verstrikt raakte in
de netten van een visser.
Van het weinige leesbare dat ervan overschoot, kon de man opmaken dat de brief
verstuurd was door een zesjarig kind ter
gelegenheid van de verjaardag van haar
school. "Onze school bestaat nu 120 jaar...
Als u deze brief vindt, schrijf dan alstublieft
terug", stond er. Wat de visser in kwestie
dan ook plichtsbewust deed. De studente,
11

3 maal 40 jaar NBAT

Volhouders bij Aqua Verniam!
Dat kan je wel zeggen. Drie
leden van Aqua Verniam zijn al
40 jaar lid van de NBAT.

In verband met de gezondheidstoestand
van Hans is de speld bij hem thuis opgespeld. Onze vereniging is daarbij vertegenwoordigd door Johan en Esther. We zijn er
heel blij mee dat we Hans Komen nog de
speld hebben kunnen laten opspelden.

Op 24 december 2007 heeft Theo Verheij,
voorzitter NBAT, bij Hans Komen de gouden speld uitgereikt. Hans is in de 40 jaar
dat hij lid is van de NBAT lid geweest van
verschillende aquarium verenigingen waaronder twee keer van Aqua Verniam.
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De eerste speld was voor
Jaap Altelaar

De tweede
Wout Kieft.

was

voor

Op maandag 28 Januari
2008 is Theo Verheij
weer naar Amstelveen
gekomen om twee andere leden een gouden
speldje op te spelden.

Het geeft aan dat deze
leden heel veel met hun
hobby hebben.

13

Aquascaping
naar de nieuwste inzichten op aquariumgebied. Een van de termen die je hierbij
vaak tegenkomt, is de uitdrukking
“aquascaping”. Wout vroeg mij om een artikel te schrijven over wat dat aquascaping
nu precies inhoudt.

Toen ik in juni mijn oude hobby, het aquarium, weer oppakte, was het ruim 10 jaar
geleden dat ik mijn vorige aquarium de
deur uit had gedaan. In verband met mijn
werk ging ik een tijdje in de Verenigde Staten wonen, en ik zag het niet zitten om
mijn aquarium mee te verhuizen.

In het algemeen zou je aquascaping denk
ik kunnen omschrijven als het op een esthetische wijze inrichten van je aquarium.
In vroeger jaren was de Hollandse planten
bak, met zijn straatjes, vele verschillende
soorten planten en afwisselende kleuren,
het voorbeeld voor menig aquariaan, wanneer je het had over het op een esthetische wijze inrichten van een aquarium. Tegenwoordig lijkt het schoonheidsideaal
mede onder invloed van het internet toch
iets te veranderen. Wanneer men het op
internationale internet sites over aquascaping heeft, refereert men over het algemeen naar een stijl waarvan de Japanner
Takashi Amano de belangrijkste grondlegger is.

Het internet was in die tijd net in opkomst,
maar was nog lang niet zo algemeen goed
als nu. Mijn belangrijkste bron van inspiratie was op dat moment het boek Het Optimale Aquarium van de heren Horst en Kipper. Daarnaast toog ik regelmatig naar
Heemstede, om daar naast mijn inkopen
ook nog een half uurtje voor de prachtige
showbak te staan kwijlen, die helemaal
volgens de Dupla principes was ingericht.
Het was een schitterende twee meter bak
die wat mij betreft op dat moment het summum was van wat je op aquariumgebied
kon bereiken! Naar ik heb begrepen is deze bak later helemaal stuk gevallen omdat
de stelling waar hij op was geplaatst volgens een van de eigenaren van de winkel
van “pisbakkenstaal” was gemaakt en volledig doorgeroest was. Eeuwig zondeO

Takashi Amano paste de leer van het Japanse tuinontwerp (wabi-sabi en Zen) toe
op het aquarium, en creëerde aquariums
die zich kenmerken door het gebruik van
een beperkt aantal planten, en natuurlijke
materialen als steen en hout. Hierdoor ontstaat een veel rustiger en ook natuurlijker

Hoe anders is het tegenwoordig! Er valt
zoveel informatie en inspiratie van het internet op te halen! Menig uurtje heb ik achter mijn PC doorgebracht om te speuren

Voorbeeld van een Amano bak
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Voorbeeld van een bak van Oliver Knott
beeld dan dat van onze eigen Hollandse wikkeld. Op zijn site www.plantella.com
aquaria. Met een natuurlijker beeld moeten zijn er vele mooie ontwerpen te bewondewe overigens niet denken dat Amano pro- ren. Oliver Knott brengt over het algemeen
beert om een natuurlijke biotoop te cre- toch weer iets meer kleur in zijn ontwerëren; hij haalt zijn vissen en planten uit pen, wat ik persoonlijk toch wel weer kan
verschillende gebieden vandaan. Het gaat waarderen.
hem meer om het neerzetten van een
Tja, wat moeten we hier zelf mee? Op zich
mooi plaatje.
Naast aquarium liefhebber was Amano ook denk ik dat iedereen op zijn manier eigennog een begenadigd fotograaf en legde hij lijk wel aan aquascaping doet. Je probeert
zijn ontwerpen vast in een aantal boeken toch allemaal je bak er zo mooi mogelijk uit
die absoluut de moeite waard zijn om eens te laten zien . Het is denk ik ook leuk om te
zien dat er andere inzichten zijn voor het
te bekijken.
inrichten van je aquarium. Ik heb het idee
Om deze stijl in zijn pure vorm toe te pas- dat de Nederlandse stijl een beetje hetzelfsen, is overigens nog niet zo eenvoudig de blijft door het systeem van de huiskaals het op het eerste gezicht lijkt. Amano merkeuringen, waarbij wellicht toch op bagebruikt veel laagblijvende planten die sis van een voorgeschreven schoonheidsenorm veel licht en Co2 nodig hebben om ideaal wordt beoordeeld. Het is dan leuk
zodoende een gedrongen groei te houden. om ook eens op het internet te kijken wat
Bij deze bakken wordt er dan ook vaak ge- men in andere landen doet.
bruik gemaakt van HQI lampen, die los boUiteindelijk is het toch je eigen smaak die
ven het aquarium hangen.
bepalend is voor hoe je je bak wil inrichten.
Inmiddels heeft de stijl van Amano vele an- Wanneer je dat half
dere aquariumliefhebbers geïnspireerd tot gezonken schip in je
hun eigen ontwerpen, en zie je ook weer aquarium echt heel
stijlen ontstaan die een beetje het midden leuk vindt, moet je het
houden tussen de Hollandse plantenbak- dan ook zeker niet
ken en Amano. De Duitser Oliver Knott nalaten!
heeft, alhoewel duidelijk geïnspireerd door Leo.
de Japanse stijl, zijn geheel eigen stijl ont15

Een bezoek aan Natura Artis Magistra
(De natuur is de leermeester van de kunst.)
Enkele leden van Aqua Verniam hadden
plannen gemaakt om eens een kijkje te nemen in het aquarium van Artis. Via het forum, Aqua Post en de bijeenkomsten in het
gemeentehuis werden afspraken gemaakt .

kwamen wij bij de wolven, maar daar kwamen wij niet voor. Interessante verhalen
maar geen vissen dusO. De dame kreeg
het koud en stelde voor dat we snel het
behaaglijke aquarium in zouden gaan. Jullie begrijpen dat wij daar erg voor waren.

Leo heeft de organisatie op zich genomen
en de afspraken gemaakt met de mensen
die rondleidingen in Artis verzorgen.
We stonden met een groep van 11 personen zaterdagmiddag klaar voor een rondleiding achter de schermen van het aquarium. De meeste leden hadden in het verleden het aquarium al eens bezocht, sommige jaren geleden andere niet zo lang terug.
Maar allemaal nieuwsgierig naar wat er
achter de schermen van het aquarium te
zien is.
Een vrijwilligster heeft ons rondgeleid. Zij
begon bij de pelikanen en via de gieren

In de zomer van 1879 is men gestart met
de bouw van het aquarium. Liefst 1740
palen waren nodig om het gebouw waarin
bijna een miljoen liter water moest worden
opgeslagen, voldoende stevigheid te geven. Op 2 december 1882 werd het aquarium geopend en het was toen het modernste aquarium ter wereld. De rondleiding
ging door de grote zaal en begon eigenlijk
voor ons, achter de grote houten deuren
achter in de zaal.
We kwamen nu op de plek waar vroeger,
voor de laatste verbouwing de kleine aquaria stonden.
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heid van het water. De vrijwilligster had
hier helaas geen antwoord op. Gelukkig
was er een medewerker aan het werk die
vanaf dat moment eigenlijk de rondleiding
over nam. Deze verzorger en tevens zelf
ook een hobby aquariaan wist onze vragen
te beantwoorden. De micro-siemens van
het zoetwater is 630. Waarom zo hoog?
De betonnen wanden van de aquaria geven nog steeds zoveel zouten af dat deze
getallen in het water te meten zijn. Planten
worden maar heel weinig gehouden in de
zoetwater aquaria, er is eenvoudig weg
geen plant die in dit Co2 arme water wil
groeien. Als ze alle benodigde Co2 zouden
toevoegen zouden de vissen doodgaan.
De keuze is dus gemaakt voor de vissen.
Enkele Anubia planten kan je nog wel tegen komen in de bakken, maar de overige
planten zijn van plastic. Boomstammen en

Deze huiskamerbakken waren vroeger
voor veel aquarianen een voorbeeld hoe je
een aquarium moest inrichten. Persoonlijk
vind ik het verdwijnen van deze aquaria
een gemis en aan mijn omstanders te horen was ik niet de enige. Via een zijdeur en
een trap kwamen wij boven het zoetwater
gedeelte van de grote aquaria. De eenvoud die we daar aantroffen verbaasde
mij.
Er was een gang langs de aquaria en als
je hier loopt kan je alles goed bekijken. De
aquaria waren van beton gemaakt en daar
was genoeg van gebruikt zo te zien. Op
enkele plaatsen groeide er planten boven
de bakken uit die voor de nodige schaduwplekken zorgden. Het grootste gedeelte
van de belichting gebeurt door middel van
daglicht dat door de ramen in het plafond
komt.

takken worden gemaakt van piepschuim
afgedekt met beton.

Boven de bakken hangt dan nog één grote
lamp die voor extra licht zorgt. Natuurlijk
waren wij nieuwsgierig naar de geleidbaar-

Waar staan toch die kweekbakken? Dat
was namelijk mijn voorstelling van een kijkje achter de schermen,rijen aquaria waarin
grote aantallen vissen gekweekt worden.
Nee niets van dit alles, de vissen die ze
nodig hebben betrekt het aquarium van
andere dierentuinen en verder van de
groothandel. Om alle aquaria van schoon
water te voorzien is er een enorm bassin
onder het gebouw met zout en zoet water.
Op iedere liter water in het aquarium is
nog 2 liter in of onderweg naar het filter.
Het filter werkt in principe als een biolo17

bekijken en te fotograferen. Mijn tip voor
de leden van Aqua Verniam ga bij een bezoek aan Artis ‘s morgens vroeg meteen
naar het Aquarium dan is het er nog lekker
rustig, wij dachten dat wij die rust ook bij
de vissen nog konden waarnemen.

gisch filter alleen de afmetingen zijn natuurlijk aan de grote hoeveelheden water
aan gepast. Zoet water is verdeeld in bassins op basis van temperatuur.
Meerdere aquaria maken gebruik van hetzelfde water. Het is trouwens moeilijker om
het water gekoeld te houden dan het op te
warmen. Leuk om eens deze catacomben
te bezoeken. Maar deze grote aquaria
draaien op basis principes, niks hightech,
gewoon kleppen en pompen. Esther ,Hans
en ik waren zaterdagmorgen al om half elf
naar Artis gegaan, dit bood ons de mogelijkheid om bijna ongestoord de aquaria te

Na de rondleiding is onze groep in twee
groepen uiteen gegaan Hans , Esther en ik
zijn naar huis gegaan Mario, Pieter, Mario,
Cor , Leo en zijn familie zijn verder gegaan
met hun ontdekkingstocht in Natura Artis
Magistra. Een plaats zo dichtbij en waar
zoveel moois te zien is.
Misschien een tip voor Artis: geef aquarium verenigingen meteen een professionele begeleider mee en begin de rondleiding
bij het aquarium en laat deze vissengekken ook even bij de zoutwater afdeling kijken. De liefhebbers van aquaria krijgen
maar een heel klein gedeelte te zien en
dat vind ik erg jammer.
Wouter Goudriaan
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Trostomaten in rozerood licht
Een nieuwe wijze van verlichten moet leiden tot lagere energiekosten
Een onwetende passant zou zomaar
kunnen denken dat de broers Van der
Kaaij, groot geworden in de teelt van
trostomaten, een bordeel zijn begonnen.
Bedrijfsleider Arie van Vliet zegt met
een flauwe glimlach op het gelaat dat die
associatie al vaker is gemaakt. ‘Maar we
hebben nog geen klachten ontvangen.’
In werkelijkheid is de feestelijk ogende kas
op de Ruigendijk een voorbode van een
mogelijke revolutie in de glastuinbouw. De
lange rijen van keurig in het gelid staande
tomatenplanten worden hier vanaf middernacht tot vijf uur ’s middags belicht door
led-lampjes, in plaats van door conventionele Son T-lampen. Dat leidt tot minder
lichtvervuiling in de nacht, maar het voornaamste oogmerk voor de kweker van deze noviteit is een energiebesparing van
liefst 75 tot 80 procent.

Led-lampjes hebben de bekende oranje
verlichting verdreven uit de tomatenkassen
in Tinte. ‘Een wereldprimeur.’
Van onze verslaggever
John Wanders

TINTE De kweker is koning op de Ruigendijk in het Zuid-Hollandse Tinte, een tuinbouwdorp onder Brielle. Kassen links en
kassen rechts. Hun oranje gloed geeft de
laatste januaridag van 2008, grijs en winderig, nog een beetje kleur.
Ook zonder nadere adresaanduiding laat
het bedrijf Red Star Trading van Cor en
Dirk van der Kaaij zich vanaf de dijk eenvoudig herkennen. Onder de glazen daken
van een van hun kassen, 8.500
vierkante meter groot, branden sinds anderhalve week felle, kleine lampjes in de
kleuren rood, blauw en roze.

Foto± Joost van der Broek
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verlichting zal worden afgezet tegen dat
van een controlegroep tomatenplanten in
een kas verderop, ouderwets verlicht door
Sol T lampen.
‘Er valt nog niks te zeggen over de
uitkomst’, aldus Van Vliet, wandelend door
de led-verlichte kas. De jonge trostomaatjes ogen hier niet anders dan elders
in het bedrijf. Intussen vliegen hommels,
die in de kas een professionele taak vervullen, af en aan. Ze zorgen voor de bestuiving, legt Van Vliet uit: ‘De hommels lijken niet echt
ontregeld door het led-licht.’
Voor hemzelf en zijn collega’s is het wel
wennen, bekent hij. Als het buiten donker
is, kun je binnen onmogelijk vaststellen of
een tomaat rood is of groen. Oogsten
moet dus bij daglicht. En menigeen die uit
de kas komt, heeft een minuut lang een
groene waas voor ogen. Het duidt op compensatie door de hersenen voor
(langdurige) blootstelling van de ogen aan
overdadig veel rood.

De investering in led-verlichting is niet kinderachtig: circa 100 euro per vierkante meter, ofwel 2,5 keer de prijs voor conventionele kasverlichting. Maar voor de broers
Van der Kaaij, die geloven in innovatie,
lonkt nu wel het vooruitzicht van een forse
reductie van de energierekening.
De leverancier van de led-lampjes
(lichtgevende halfgeleiders) durft de kas in
Tinte een ‘absolute wereldprimeur’ te noemen. ‘Op deze schaal en dan ook nog in
een afgesloten kas wordt de led-verlichting
nergens anders op aarde toegepast’, aldus
Jeroen van Velsen van Lemnis Lighting in
Den Bosch. ‘Overal in de sector, in binnenen buitenland, wordt afgewacht hoe deze
proef uitpakt.’
Rood licht speelt een sleutelrol bij de teelt
van gewassen, zeggen experts. Het stimuleert de fotosynthese (aanmaak van stoffen). Led-verlichting heet daarom efficiënter te zijn dan het traditionele geel-oranje,
onnodig veel warmte producerende kassenlicht. Blauw licht schijnt goed te zijn
voor de trosaanmaak. Vandaar ook die
kleur in de experimentele kas in Tinte.
Het resultaat van de proef met de led-
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Wij van de redactie hopen dat er in de toekomst voor ons als aquarianen ook deze
mogelijkheid komt. We zitten natuurlijk niet
te wachten op een rood verlichte bak.
Maar als de led techniek verder ontwikkeld
wordt en het eindresultaat dezelfde verlichting geeft als de vertrouwde TL buis zou dit
heel mooi zijn.
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