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Aqua Post
Aqua post is een uitgave van Aqua Verniam.

De eerstvolgende bijeenkomst is
Datum: maandag 27 oktober
Onderwerp/door
W.A. Tomey / Visavonturen in de
schemeruren
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 *)

€ 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.

Bestuur:
Voorzitter:
Mario de Jong
Email: mario@aquaverniam.nl
06-15294294
Secretaris / ledenadministratie:
Ruud Koning, Fideliolaan 121
1183 PK Amstelveen
tel. 020-6436208
E-mail: ruud@aquaverniam.nl
1ste Penningmeester:
Arien Bos
K. Karelweg 102
1185 HX Amstelveen
Email: arien.g.bos@gmail.com
020-6611311

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:

Omdat dit de laatste Aqua Post van Wout
en Hans is en er bij ons geen nieuw redactieadres bekend is kunt u het beste
met iemand van het bestuur contact opnemen en aldaar uw kopij neer te leggen.

Aqua Verniam is opgericht op 24 februari 1955,
goedgekeurd bij KB van 13 november 1974 nummer 122.
Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van
de K.v.K te Amsterdam onder nr. 40531241
Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra.
Wilt u adverteren in aquapost en of op de webpagina? Neem dan contact op met de redactie.
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Van de voorzitter@
Zó ben je voorzitter en voor je het weet
ook nog eens veilingmeester. Op 22 september werden er genoeg spullen ingebracht om inderdaad een veiling te kunnen houden. Het aanbod was gevarieerd,
van nog uitstekend werkende externe
pompen, verwarmingsstaven en thermometers tot stenen, kweekbakjes en lege
kokosnoten aan toe (en alles wat daar
tussenin zit). Het meeste ging voor een
prikkie weg, veel voor een paar Euro, het
hoogste bod wasB.’gigantisch’, 17,50.
Rijk zal de vereniging er niet van worden,
maar het was wel gezellig.

Een en ander werd op de contactavond in
groepsverband besproken en een aantal
leden opperde al suggesties om ons
blaadje op een goede manier voort te zetten. Sommigen boden aan om het overnemen van de taken binnen een klein groepje te bespreken. Voor de Aqua post zijn er
al goede vorderingen, het eerste proefexemplaar is al gedrukt
We moeten alles eerst even op een duidelijk rijtje zetten, waarna aan u allen gevraagd zal worden naar uw mogelijke interesse om een bijdrage te leveren. Geef
ons dus nog even de tijd.

En dan de huiskeuring. Met zijn vijven rijden van adres naar adres. Een ernstige
keurmeester, Erik Prins, die veel noteerde; een continu ‘schietende’ fotograaf,
Pieter van IJsendoorn (per bak zo’n 50
foto’s?), Marianne en Ernst Zittema zich
alweer voorbereidend op het volgende
adres (keurmeester vriendelijk manen met
‘tijd is op’ en de TomTom weer inschakelen) en ikzelf die eigenlijk alleen maar liep
te genieten.

Op 27 oktober hebben wij een bekende
spreker, de heer W.A. Tomey, die in de
laatste uitgave van “Het Aquarium” een
stuk schreef over ‘De Tropische Steerter’. Nee, zijn lezing bij ons gaat over een
geheel ander onderwerp, zijn eigen visvangst, maar voor meer informatie zie elders in dit blaadje.
Mario de Jong

De uitslag laat even op zich wachten, 24
november. Dan zijn we inmiddels de opmerkingen van de keurmeester al lang
vergeten en krijgen we de echte klap dus
twee maanden later, want hij schreef wel
erg veel opB!
Dan een minder leuke mededeling. Twee
actieve leden hebben opgezegd. Hans
Schattenberg en Wout Goudriaan, die lange tijd verantwoordelijk waren voor de AVwebsite en de Aqua Post. Dit is zeer te
betreuren, maar zo’n beslissing zullen we
moeten respecteren. Ook Leo Jaarsma
heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Hij zou
met Hans de website aanpakken.
Alle 3 de heren hebben hun eigen reden
om onze vereniging te verlaten. Jammer
maar begrijpelijk.
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Lezing 27 oktober
“Visavonturen in de schemeruren”

Vissen in het nieuws
Haai zwanger zonder hulp van
mannetje Uitgegeven: 10 oktober 2008
WASHINGTON - Een vrouwtjeshaai is
zwanger geraakt zonder hulp van een
mannetje. Het is de tweede keer dat wetenschappers een maagdelijke zwangerschap aantreffen bij een haai, waardoor
aannemelijk wordt dat haaien in staat zijn
zich voort te planten zonder bevruchting.
Dat schrijven biologen vrijdag in een wetenschappelijk tijdschrift.

De heer W.A. Tomey uit Den Haag zal een
presentatie geven over zijn visvangst in
Sumatra en Borneo opBdrie schermen!
Dit onderwerp hebben wij gekozen op verzoek van een aantal leden.
Tomey is al 49 (!) jaar keurmeester van de
NBAT. Een zeer actieve en gedreven
aquariaan; hij gaf zelfs les aan de Quarantainedienst van Indonesië, alsmede aan
onze Grensauthoriteiten plus een groot
aantal kwekers over de hele wereld. Tevens is hij adviseur voor de afdeling Ontwikkelingssamenwerking onder de hoede
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Hij vangt vaak vissen op plaatsen waar
nog niemand is geweest en heeft zelfs een
speciale vergunning om de vissen die hij
vangt (in vele landen) zelf mee naar Nederland te nemen.
Deze lezing begint precies om 20.00 uur
(zaal open om 19.30 uur). Tomey zal zijn
avondvullende lezing iets inkorten, tot
22.30 uur, omdat diverse van onze leden
het
niet
te
laat
willen
maken.
WantB.morgen vroeg weer op!
Wil Hille

Vermoedelijk hebben hormonen in de
vrouwelijke zwartpunthaai ervoor gezorgd
dat chromosomen zich spontaan splitsten
tijdens de ontwikkeling van het eitje. Dit
proces, parthenogenesis genoemd, zou
een manier kunnen zijn om uitsterving te
voorkomen, denken de onderzoekers.
De vrouwtjeshaai stierf overigens tijdens
een onderzoek. Tijdens de autopsie bleek
dat ze zwanger was. In het embryo werd
alleen dna van de moeder aangetroffen.
Parthenogenesis komt ook voor bij Komodovaranen en bepaalde soorten slangen,
vogels en vissen. Vorig jaar werd een geval aangetroffen bij een hamerhaai.
(c) AP
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Beëindiging lidmaatschap Aqua Verniam
Beste leden van Aqua Verniam,

Ik wil in ieder geval een paar leden heel
hartelijk bedanken voor hun support naar
mij toe.

Langs deze weg wil ik jullie mededelen dat
ik mij lidmaatschap niet zal verlengen. Het
bestuur is hierover in september al ingelicht. De rede van het stopzetten van mijn
lidmaatschap zijn divers. Al tijdens de jaarvergadering in maart heb ik aangegeven
minder tijd over te houden voor al het werk
dat ik in Aqua Verniam steek. Ik was toen
eigenlijk zelf al van plan om te stoppen
met Aqua Verniam maar ben tot op heden
lid gebleven.

Allereerst Nico Zonneveld, zonder hem
was ik waarschijnlijk allang gestopt als enthousiast aquariaan. Hij heeft mij aan het
begin heel vaak van goede tips voorzien.
Henk Scholte was een van de leden die ik
helaas de laatste tijd weinig heb gezien op
bijeenkomsten. Ik heb van Henk ook heel
veel goede informatie en handreikingen
gekregen die ik als beginner hard nodig
had. Marianne en Ernst hebben ten tijden
dat ik bij de bestuursvergaderingen van
Aqua Verniam aanwezig was altijd goed
voor de leden van het bestuur gezorgd.
Het was een enorme gezellige tijd waar we
veel zaken hebben kunnen bewerkstellen
zoals de huidige Aqua Post en de website
waarmee bijna alle nieuwe leden zijn binnen gekomen. Esther wil ik zeker bedanken voor haar inzet in het vorige bestuur
en het corrigeren van de teksten in de
Aqua Post. En natuurlijk Wout in het bijzonder. Met hem deed ik bijna alles wat er
gedaan werd binnen Aqua Verniam.

Naast het onderhouden van de website en
het forum was ik vele uren bezig met zaken als Aqua Post en dergelijke. Maar niet
alleen het in elkaar zetten van het blad
kosten Wout en mij tijd. Ik zorgde voor het
versturen naar de drukker, Wout of ik haalde het blad op bij de drukker, Stikkeren
van de adreslabels, postzegel plakken en
natuurlijk naar de brievenbus. In het verleden hadden andere leden aangeboden om
te helpen hierin maar helaas was dat nooit
gebeurd. Het is heel vervelend als er iets
word aangeboden zonder dit aanbod werkelijk te kunnen gebruiken. Ik heb een aantal malen een bijeenkomstavond kunnen
vullen als er plotseling geen invulling was
voor de bijeenkomst 's avond. Ook daar
had ik toen nog plezier in. Ik hoop dat er
leden zijn die deze taak op zich gaan nemen zodat er op bijeenkomstavonden
enigzins invulling is. Toch heb ik altijd met
veel plezier gedaan tot een aantal maanden geleden. Als ik iets niet meer met veel
plezier doe is het tijd om te stoppen.

Er is een groep leden die waar nodig gemobiliseerd moeten worden om de taken
van mij waar te nemen. Alles wat ik deed
kost voor een iemand veel tijd, die ik er tot
voor kort met liefde in het gestoken. Maar
als een aantal leden deze taken verdelen
zal de vereniging door kunnen blijven
draaien zoals hij het altijd gedaan heeft.
Ik wens alle leden nog een mooie hobbytijd toe en hoop van harte dat Aqua Verniam voor jullie het hoofd boven water kan
houden!
Dat dit mij laatste Aqua Post is geeft wel
gemende gevoelens maar mijn besluit is
genomen en staat vast.

Ik hoop van harte dat er een nieuwe redactie komt om het werk van Wout en mij te
continueren. Het gevaar zie ik ook als twee
leden die heel veel voor een club doen ineens wegvallen. Maar vanaf mijn kant is
het niet anders.

Met vriendelijke groet,
Hans Schattenberg
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Een drama in je aquarium.
Als ik het heb over een drama in je aquarium, bedoel ik geen een grote vissterfte of
algenplaag. Natuurlijk kan dit ook een vervelend zijn. Maar ik wil het even hebben
over drama. Wat maakt een aquarium nu
meer dan zo maar een bakje met water?
Wat maakt een aquarium een kijk ervaring? Ik denk dat het te maken heeft met
drama. Schilders in de vijftiende en zestiende eeuw waren meesters in het creëren van drama. Als voorbeeld geef ik
Rembrandt. Als je naar zijn schilderijen
kijkt, zie je dat alles in het werk is gesteld
om het drama van het onderwerp optimaal
naar voren te halen. Het onderwerp is uitgelicht, staat in het spotlicht. Omstanders
kijken in de richting en wijzen naar het onderwerp. Vaak zijn lijnen van bijvoorbeeld
gordijnen naar het onderwerp toe gebogen. Over zo’n schilderij werd soms weken
nagedacht. Het eind resultaat was zeer
kostbaar en vaak was er een strijd van
vakbroeders onderling om het spannendste schilderij te maken. Je nodigde je vakbroeders uit om je nieuwe werk te komen
bekijken, te laten bewonderen en beoordelen. Zeg maar een soort huiskeuring.

bak.
De kijkrichting, dit is de plek, waar je vanuit
bijvoorbeeld je stoel het meest naar het
aquarium kijkt.
De blikvanger komt in de verste hoek te
staan op het vlak van de gulden sneden.
Dan heb je een keus, zet je de blikvanger
voor of achterin het aquarium. Dit is een
persoonlijke keuze, het is aan jou om dat
uit te proberen. Daarna ga je de beplanting
richting blikvanger opbouwen. Plaats de
plantjes zo, dat ze in de richting van de
blikvanger groeien. Zet laaggroeiende
planten rond je blikvanger, zodat je oog de
ruimte heeft om het onderwerp snel te vinden. Probeer net als in het theater een
coulisse te maken door aan het linker- en
rechter zijraam, hoog opgaande planten te
planten. Laat deze planten een beetje over
het wateroppervlak groeien. Het mooiste is
als de toppen van de planten in de richting
van de blikvanger wijzen.
Het drama kan nog worden vergroot door
de volgende plantgroepen in hoogte, bladvorm en kleur af te wisselen. Niets is zo
saai als een massieve groene plantgroep
over de gehele lengte van het aquarium.
Een mooi voorbeeld is een skyline van een
grote stad. Kijken wij van een afstand naar
zo’n stad bijvoorbeeld New York. Dan
wordt ons oog gegrepen door een lijnen
spel wat ons boeit. Onze nieuwsgierigheid
wordt gewekt, wat gebeurt daar nu allemaal. Er is een grote spanning tussen hoge en lage gebouwen. Tussen licht en donker, breed en smal, gebouwen die ver weg
en dichterbij staan. Een dynamiek, die in
een polderlandschap niet te vinden is.
Kortom het is de afwisseling die het drama
verhoogt. En drama staat voor mij gelijk
met kijkplezier. Wat houdt mij nu staande
voor het ene aquarium en waarom kan ik
na één blik het andere aquarium zo voor
bij lopen. Donkere plekken onder kienhout
of planten kan mijn interesse nog langer

Drama op een kleine oppervlakte is ook te
vinden in het theater, decor ontwerpers zijn
maanden aan het werk om een zo’n dramatisch mogelijk schouwspel op het toneel
te zetten. De belichting staat zo afgesteld
dat het onderwerp direct gezien wordt als
het middelpunt, waar alles om draait. Het
decor is zo gemaakt dat alles in de richting
wijst naar de plek waar het gebeurt.
Wat kunnen wij nu doen om wat meer drama in ons aquarium te krijgen.
Allereerst gaan we opzoek naar een blikvanger. Dat kan een stuk kienhout zijn of
een mooie plant. We zetten deze op de
wel bekende gulden snede. Of deze blikvanger nu rechts of links in de bak moet
staan hangt af van de kijkrichting in de
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vasthouden, wat leeft daar onder het kienhout, wat voor vissen schuilen achter die
steen. Zijn dat garnalen die daar krioelen
op de achterwand? Het hele spektakel
wordt natuurlijk compleet gemaakt door de
bewoners van het aquarium. Dit zijn de acteurs van jouw toneel. Rustige bewoners
zorgen voor een rustige toneel voorstel-

ling. Drukke bewoners staan garant voor
een dynamische voorstelling met toeters
en bellen. Het is jouw keuze waar jij naar
wilt kijken.
Spanning of rust, hoe dan ook maak er iets
moois van.
Wouter Goudriaan.
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Op bezoek bij
Marianne en Ernst Zittema
Afspraak om half zes. Filetijd. Ik beland
middenin een 8 km file. Dan maar even
over de vluchtstrook om de eerste afslag
te pakken. Nee hè, politie. Ik zwaai een
beetje zenuwachtig en ik mag door. Pfff.
Precies om half zes bel ik aan.

Ernst een serie bakken die hij door de jaren heen heeft versleten. Steeds wat groter. Na zijn 20cm bakje naarB.30cm, ja er
zat groei in, haha.
Van zijn 12de tot 16de jaar een echte bak
van 50x30x30. Gekocht bij de toen bekende dierenwinkel Jaspers in Amstelveen. En
net als Massimo Mancinelli kwam kleine
Ernst in die zaak een ervaren aquariaan
tegenBHenk Scholte. Erger nog, deze
winkel nam vissen in voorraad door het enthousiasme van Henk, die toen op de zaterdagen kwam helpen. Je kunt Henk echt
wel een PR-man voor onze vereniging
noemen, want Mancinelli en anderen en dit
keer ook Ernst beïnvloedde hij om lid te
worden. Was de 12-jarige Ernst misschien
wat jong? Welnee, huppekee, jeugdlid!
Maar ook Ernst moest een keer in dienst,
einde vissenhobby. Wel oud genoeg om
een andere geweldige hobby te ontwikkelenB. de dames. Rondkijken, kiezen en na
een tijdje samenwonen op zijn 24ste getrouwd – resultaat drie kinderen, nu 21, 18
en 15, die hij destijds dolgraag het vissenvirus had willen meegeven, ware het niet
dat de interesse er binnen een week al
vanaf was. Het geweldige vaderlijke voorbeeld ging toen totaal de mist in.
Een tijdlang had hij een bak van 100x60cm
(was die 60 de hoogte of de breedte?),
overgenomen van een dame die Aqua Verniam benaderde

Als je de kamer binnenloopt lijkt het net
alsof hun aquarium op je staat te wachten,
eigenlijk te pronken. 1.40 meter, volgens
eigen wensen laten bouwen, een combinatiemeubel dat inderdaad een centrale plek
verdient.
Maar wat weten we eigenlijk van de eigenaren? Ja, dat Ernst ooit penningmeester
was en daarna zeventien (!) jaar voorzitter
van Aqua Verniam. En dat Marianne eigenlijk net zo betrokken was/is, vooral bij de
huiskeuringen.

Met de vraag om verdere verzorging. Ernst
dacht: “Nou, die bak kan net zo goed bij
mij staan”, met Purperkoppen, die nu nog
steeds zijn lievelingsvissen zijn. In zijn huidige bak van 1.40 m. zie je een grote
school schitterende Purperkoppen met als
gezelschap Corydoras pygmeussen, Vuurneons, 2 Kulli’s, een stuk of vier Cor. melanistius en veel, heel veel garnalen
Na zijn diensttijd werkte hij als vakantie-

Eerst maar beginnen bij Ernst. En wéér iemand die al heel jong met visjes begon.
Met een ‘gigantische’ bak van 20x20, zonder enige techniek, wel een paar plantjes.
Uiteraard guppen. En stomverbaasd dat er
zoveel guppies bijkwamen – het boek over
de bijtjes en de bloemetjes was nog niet
onder zijn 6-jarige oogjes gekomen.
En zoals bij menig jonge starter noemt ook
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Heeft Ernst nog andere
hobbies dan visjes? Jazeker. Hij is gek op muziek,
heeft stapels, nee kasten
en planken vol LP’s; Pink
Floyd, Herman van Veen,
Rolling Stones etc. etc. U
vraagt, Ernst draait.
En lid van de KLM Bowling Club, waar hij met Marianne meedoet
aan competities. Hij vindt zichzelf een middenmoter en op mijn voorzichtige vraag of
ze wel eens winnen, zegt Marianne: “als
we winnen zijn we vrolijk en als we verliezen zijn we ook vrolijk.” Zoiets lijkt mij een
aardige KLM-therapieB

kracht bij de KLM zonder
enig idee te hebben dat hij daar tot nu toe
zou blijven plakken. Want al snel in vaste
dienst en opgeklommen tot techneut op de
documentatieafdeling. Dat klinkt wat vaag,
maar hij is nu een IT-er met meerdere
werkterreinen in de functie van Functional
Application Manager. Onder andere het
verzamelen van technische informatie bij
de fabrikanten van nieuw aangekochte
vliegtuigen, het registreren en distribueren
daarvan naar Engineering en alle hangars
en ‘aan boord’ van de vliegtuigen plus alle
buitenlandse KLM-vestigingen.
Zo is hij ook verantwoordelijk voor het
‘draaien van de diverse applicaties’ (zeg
maar toepassingen), bijvoorbeeld de techniek waardoor potentiële reizigers een bepaalde bestemming aan kunnen klikken en
hotels, restaurants, bezienswaardigheden
en nog veel meer kunnen vinden, plus uiteraard KLM-vluchten. Marketing dus. En
een kerngezonde job, want het hoofdkantoor isB.op fietsafstand!

Mooie volle plantengroepen.
Dan denk ik: bij de KLM werken, joepie,
dus vliegen met korting. Nee dus, niet voor
Ernst. Sinds hij ooit een klaplong kreeg
mag/kan hij zich niet meer in hogere sferen begeven. Tsjonge, daar word je even
stil van.

Na 12,5 jaar gescheiden. Een wat uitzonderlijk ‘jubileum’. Maar als je kleine kinderen hebt ga/moet je met ze naar een
zwembad. En daar zat een vrouw, ook met
kotersB.Marianne. Babbeltje en een aanbod van Ernst om haar te helpen met haar
computer, een Commodore 64 (nu een ouwe knar), zodat we zelf ongeveer uit kunnen rekenen wanneer ze elkaar ontmoet
hebben. Aardig tijdje geleden. Want veel
nieuwe computermodellen sindsdien.

Eigenlijk was zijn echte grote wens: boordschutter worden. Hij volgde destijds een
cursus en met succes. Na die cursus vertelde hij ‘en passant’ aan de commandant
dat hij kleurenblind was. “Hè? Dan had u
deze cursus niet eens mogen volgen.” Einde droom.
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Dus over naar het vrouwelijke Zittemagedeelte, Marianne.

kost en inwoning. Marianne, natuurmens.
20 jaar oud, nu serieus aan de studie, 3
jaar lang, verpleging met verschillende stages, o.a. de kinderafdeling. Maar wat haar
echt boeide was cardiochirurgie. Doorstuderen dus, een extra 3,5 jaar. En nu al jaren operatie-assistente bij de VU. Plotseling schiet me te binnen: wat gebeurt er als
je tijdens een hele lange operatie naar het
toilet moet? Marianne: “nee, dat is niet mogelijk. De chirurg kan zich wel even terugtrekken, dan geeft hij zijn werk even over
aan een collega, maar een operatieassistente heeft geen vervanging.” (Zó, dat
heb ik nooit geweten. En eigenlijk is Marianne nog meer onmisbaar dan de chirurgB.vind ik).

Marianne’s privé-spin niet te zien@.
Ook Marianne begon jong, 7 jaar, met één
gup in een potje. Veel liever had ze een
hond of kat gehad, maar een allergische
moeder moest helaas nee zeggen. Hoewel, tóch een hamstertje gekregen, blij,
blij, even maar, haar moeder kreeg toch
teveel last van zo’n harig diertje. Marianne
kon het gelukkig aan iemand weggeven
die er goed voor zou zorgen, niet wetende
dat die aardige meneer slangen hield.
Haar hamstervriendje als maaltijd, Marianne in tranen.
Dus dan toch maar een haarloze vis in een
potje. Toen haar mooie gup een keer uit
het potje sprong en ze het dood op de
grond terugvond, was haar visseninteresse
ter plekke geslonken tot zero. Wel zat het
potje vol met kleintjes, maar wat ze daarmee gedaan heeft is niet helemaal duidelijk gewordenB.
Haar echte grote hobby werd paarden. Jarenlang. Op vakantie met haar ouders
mocht ze een boer in Schagerbrug helpen.
Koeien melken, kippen voeren, allerlei
klussen enBpaarden borstelen. En rijden!
Na wat jaren kon ze zelfs naar diverse
boeren omdat haar vriendin studeerde aan
de Landbouwschool en stages moest lopen. Marianne ging overal mee naar toe
en kon zelfs bij een boer blijven werken,

Ook Marianne trouwde en kreeg twee kinderen (nu 20 en 15), maar – net als Ernst
– na een tijd gescheiden. En we weten inmiddels dat ze met haar kinderen in het
zwembad zat en daar een leuke vent zag
zitten. Hallo Ernst.
Op mijn vraag hoe lang ze al getrouwd
zijn, kijken ze elkaar enigszins wezenloos
aan. 5 jaar? 8 jaar? Marianne doet haar
trouwring af om naar de datum te kijken.

Hoe lang zijn we ook alweer getrouwd@?
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Oh jee, zonder bril niet te zien. Wáár is
m’n bril! Ernst springt van de bank en snelt
met een rotgang naar een kast, vindt het
trouwboekje en schreeuwt: “hee, ik hèb
het, 2001!!!”
Zij is ook gek op badminton enBmotor rijden. Ja, een veelzijdig tiepje. Maar door
enige eigenwijsheid richting motor gegaan
omdat ze van haar (auto)-rij-instructeur zoveel “moest”, dat ze dacht ‘bekijk jij het
maar’ en het er maar bij liet zitten. Echter,
ons Nederlandse klimaatBregen, wind,
kou, ‘stuurde’ haar uiteindelijk toch richting
auto.

inzet, van AV geen lid mocht worden, ja,
echt waar, maar gelukkig achterhaald.
En dan nog het 40cm bakje, garnaaltjes,
van Marianne. Een juweeltje.
Af en toe hoor ik een heel zacht piepje.
Dat blijkt uit een volière te komen. Twee
dwergpapegaaitjes heel aandoenlijk dicht
tegen elkaar aan, een soort stille Salsa,
om aan te geven: “jaja, Marianne, we wéten het, je wilt dat we kinderen krijgen,
maar geef ons nog éventjes wat tijd zeg.”
Als je dan vraagt waar die schitterende
beestjes (eentje geel, eentje groen) vandaan komen (en dan bedoel je natuurlijk
welk land), dan mompelt Marianne, heel
diep
Nadenkend, doodserieus: “uhB.ik geloof
Lelystad.”
Druiven in de tuin, Marianne die trots zegt
“kijk eens!” En of ik die gigantische 2-cm
spin wel zie, hangend aan een draadje
vlak voor haar neus. Ik neem een foto, van
Marianne en spin, zie elders hier, maar het
beest blijkt z’n camouflagepak aangetrokken te hebben. Niets te zien.
Ik krijg een blik in een kast. Alle apparatuur
die muziekliefhebbers nodig hebben staat
daar keurig op een rij plankjes. Een ministudiootje. “Zo, heeft Ernst dat allemaal
zelf gedaan?”, vraag ik geïnteresseerd.
Had ik nóóit moeten zeggen, zij heeft alles
getimmerd en ze wijst me zelfs met een
zwaai op de schutting die ze met de buurman “gezet” heeft. Zij is blijkbaar de persoon met de gouden handjes.
Lange tijd waren ze betrokken bij Aqua
Verniam. Nu gelukkig nog de waardevolle
organisatoren van de huiskeuringen. Ooit
zeiden ze op een ledenvergadering: “we
zullen dit niet al te lang meer doen.”
Marianne, in de operatiekamer mag je niet
even weg, onmisbaar dus. Marianne en
Ernst, dit geldt voor beiden voor de huiskeuringen: onmisbaar!

Samen dus 5 kinderen. En allebei een fulltime job. In de vakantieperioden en de
weekeinden een gezin van 7 mensen. Op
z’n zachtst gezegd niet ‘rustig’. Samen ook
die mooie bak, die volgens de critici eerst
nogal heel érg groen was, veel teveel één
kleur”, creatie van Ernst, maar ja, als je
kleurenblind bentB Marianne voegde er
wat meer kleur aan toe, licht-, donkergroen, rood. Kleurrijke samenwerking, in
meerdere opzichtenB
Samenwerking, ook voor en bij Aqua Verniam. Jaren lang de AV-vergaderingen in
hun “ouwe privé knarrenkeuken”- het naborrelen en praten over visjes duurde
soms iets langer dan de vergadering zelf.
Dat Marianne, vreemd genoeg, met al haar

Wil Hille
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Vissen in het nieuws
'Killerfish' vreet mensen op
AMSTERDAM - Een enorme gemuteerde
vis stroopt de wateren van de Kali rivier af,
op zoek naar mensenvlees. Het beest terroriseert de Indische rivier en zet badderaars op zijn menukaartB De 'killerfish'
van 1 meter 80 en 73 kilo
Lokalen geloofden jarenlang dat een mysterieus monster op de loer lag in het water.
Onderzoekers kwamen met een andere
verhaal. Zij geloven dat een enorm type
katvis genaamd 'Goonch', verslaafd is geraakt aan mensenvlees na het eten van
dode lichamen gedumpt in de rivier. Overledenen worden na de begrafenisceremonie verbrand en in de rivier gegooid. Door
het eten van de lijken groeide het monster
enorm.
“Lokale bevolking vertelde mij het verhaal
van een monster wat leeft in de rivier en
zich voed met zwemmers. Het heeft naar
mijn idee de smaak van mensenvlees te
pakken gekregen door het eten van lijken
in de rivier. Toen is het beest op jacht ge-

gaan naar mensenvlees”, aldus bioloog
Jeremy Wade.
Het eerste slachtoffer zou een 17-jarige
jongen zijn, die de rivier in ging om af te
koelen. Getuigen zagen hoe hij plots onder
water werd getrokken en niet meer boven
kwam. Zo verdwenen meerdere mensen in
korte tijd.
“Een aantal van het soort zal groter groeien dan de rest, maar dit exemplaar is immens. Degene die ik ving was 1 meter 80
en 73 kilo”, aldus Wade. “Als het beest je
te pakken heeft, ontkom je niet meer”
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Voeding voor aquariumplanten
Het lijkt zo logisch dat planten voeding nodig hebben. Maar keer op keer loop ik tegen het feit aan dat men veronderstelt dat
in een aquarium zich een biologisch evenwicht instelt dat ook deze zaken wel even
regelt.
Zo simpel is dat nu ook weer niet! Ongetwijfeld doen de bacterien een hoop voorwerk, maar het evenwicht dat wij op het
oog hebben is soms nog ver te zoeken. En
ik stel voor dat we eerst maar eens naar
dat evenwicht tussen de diverse componenten gaan kijken.
Van sommige meststoffen is de plant een
grootgebruiker bijvoorbeeld: fosfor, koolstof stikstof en kalium.
Dan heb je ook nog sporenelementen:
hiervan heeft de plant maar heel weinig
nodig, sterker nog: teveel is zonder meer
vergif voor de planten.

behoorlijk mis is in de verhouding tussen
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 er
maar eens op na.
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
sommige gevallen 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.

Ik gaf al aan: onze aquariumplanten hebben dat voedselaanbod in een bepaalde
verhouding nodig. Als er te weinig stikstof
aanwezig is, kan de plant door deze verhouding, dus ook maar een klein hapje ijzer op nemen.

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.

We gaan eerst maar eens naar het macroelement stikstof kijken. Het bacteriënbestand in ons aquarium zorgt ervoor 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 draagalg
op uw planten, besef dan wel dat er iets

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 gestelde 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
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schaars beplante bak luidt het advies:
hooguit een kwart.
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

grond is een mengsel van lateriet, rode
Franse klei, een beetje leem en wat turf of
turfgranulaat.

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 bodem-

vertonnen , weet je dat je verkeerd bezig
bent. Dat geeft ook zo’n lekker rotte eieren luchtje, oftewel het ruikt naar zwavelwaterstof.
Een goede gewoonte is: als je een plantengroep opneemt teneinde deze in te korten, even de plek wat om te woelen. Voorzichtig zijn natuurlijk dat je de voedingsbodem niet bovenhaalt. Lateriet b.v. geeft
zo’n leuke rode stofstorm. Bedenk maar
dat ik ook door ervaring wijs ben geworden. De rode gloed gaat er snel genoeg

Korrelgrootte
Denk er aan dat je een bodemgrond kiest
waarin de korrels nagenoeg gelijk van
grootte zijn. Dat spul noemt men wel eens
filterzand. Waarom is dit zo belangrijk?
Wel, zand van ongelijke korrelgrootte slaat
snel dicht. Dan wordt het een keiharde
plaat waarin zuurstof geen toegang heeft.
Zodra je planten optrekt die zwarte wortels
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weer uit, maar voorkomen is beter dan genezen.

Aanbevolen literatuur:
° Mergus deel 5

Filteren en water-verversen
Heel belangrijk 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.

Kasselman :Decoratief beplanten
° Horst en Linke: Het optimale aquarium.
Hierbij wel een filtertje opzetten tegen de
Duplareclame. 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.

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
per week zo’n 20% te verversen.

*ppm.= milligram per liter
Nico
Tfn 020-6429726
e mail: wilennico@telfort.nl

Dan nog even een advies: 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.
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 ook meststoffen, muggenlarven bevatten b.v. veel fosfaat.
Watervlooien en cyclops leveren juist weer
nitraatrijke mest op. Afwisselend voeren is
dus een goede zaak.
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Tien jaar lid van Aqua Verniam.
hebben gehad.
Hans bedankt voor de samenwerking.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat ik voor
het eerst naar een bijeenkomst van de vereniging ben gegaan. Iedere lezing bracht
wel wat nieuws voor mij. Al waren de lezingen vaak tot in de late uurtjes, het waren
interessante avonden. Van het een kwam
het ander, van een stukje schrijven voor de
Aqua Post kwam een maandelijkse bijdrage. Aan een gezamenlijk uitgegeven Aqua
Post kwam een einde. De nieuwe Aqua
Post werd meer een clubblad, we kregen
nu meer de ruimte. Het was heel leuk om
samen met Hans dit blad te maken, we
noemden dit knippen en plakken. Er komt
geen schaar meer aan te pas, want Hans
is een tovenaar als het over de opmaak
van het blad gaat. Soms waren wij op drie
beeldschermen tegelijk aan het werk.
Hans aan het plakken en ik op het web
aan het zoeken. We hebben er veel plezier
aan beleefd, en hopen dat jullie dat ook

Jarenlang mocht ik de bestuursvergaderingen bijwonen. Daar kwamen Ernst, Marianne, Henk, Nico, Hans en Mirjam maandelijks bij elkaar om de voortgang van de
vereniging zeker te stellen. Ik wil deze
mensen bedanken voor hun inzet tijdens
de jaren dat ik lid geweest ben. En Ernst
en Marianne ook voor de gastvrijheid. Een
warm welkom was er ook in den Koorenaar waar Bert de eerste jaren voor ons
de sleutel op ging halen. Jos en Mario bedankt voor alle heerlijke hapjes en drankjes, jullie maken het altijd weer gezellig in
het clubgebouw.
Wat ik heel belangrijk vind voor een aquariumvereniging is de uitwisseling van ervaringen. Daarom wil ik de leden van de vereniging bedanken voor alle adviezen en
gesprekjes aan de bar. Het is leuk om over
de hobby te praten. De leden van de vereniging hebben er voor gezorgd dat ik in de
afgelopen tien jaar maar één keer een
aquariumplantje in de winkel heb gekocht.
Menig plantje in mijn bakken is afkomstig
van een medelid die een stekje voor mij
heeft meegenomen. Inmiddels ben ik zelf
een goede plantenkweker en kan ik regelmatig een aquariaan aan planten helpen.
Met respect kijk ik op naar Henk Scholte
en Nico Zonneveld, twee super aquarianen. Deze mensen hebben bewezen dat je
een top aquarium kan maken zonder teveel poespas van technische apparaten.
Gewoon een aquarium, bodem, planten,
vissen en verlichting. Niet te vergeten de
Colafles, gist en suiker. En dan jaren achter elkaar in de top bij de huiskeuringen.
Volgens mij kan Henk aan zijn aquariumwater proeven of er genoeg plantenvoeding in zit. Is er een plant die hij niet kan
kweken vraag ik mij af. Deze twee heren
zijn voor mij een groot voorbeeld op aquariumgebied. Nico, Henk bedankt.
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De plantjesavonden samen met Hans was
een van onze bijdrage aan de invulling van
de bijeenkomsten. Zelf heb ik daar een
aantal mooie planten aan over gehouden.
Een sponsor en kennis van Hans leverde
iedere keer een mooi pallet met planten.
Er zaten af en toe nieuwe kweek variëteiten bij en dat zijn de krenten in de pap. Natuurlijk hebben de leden zelf planten meegenomen en dit samen heeft deze avonden tot een succes gemaakt. Bedankt voor
jullie inzet en samenwerking.

aan bepaalde mensen en beslissingen geërgerd. Aan een hobby moet je je niet ergeren. Gezemel op en over het forum,
commentaar over het toepassen van de
Nederlandse taal, ik voel mij aangesproken. Er komt dan een druppel die de emmer doet overlopen. Ik heb besloten het
lidmaatschap van Aqua Verniam op te zeggen.
Aqua Verniam heeft een nieuw bestuur, ik
wens jullie veel succes. De leden nog veel
plezier met de hobby. Tot ziens.

Het laatste half jaar heb ik mij regelmatig

Wouter Goudriaan

Januari 2005, onze eerste Aqua Post
Het is misschien wel goed als de redactie
van een krantje verandert van samenstelling. Nieuwe bezems vegen schoon en dat
geeft weer ruimte voor nieuwe ideeën en
een nieuwe opmaak. We zijn dan ook heel
nieuwsgierig naar de komende Aqua Posten. We wensen de nieuwe redactie veel
succes en plezier met het maken van de
Aqua Post.
Alle medewerkers bedankt voor jullie
maandelijkse inbreng, prachtige verhalen
en stukjes.

Beste lezers van de Aqua Post,
Een berichtje van de redactie, of moet we
zeggen de oude redactie. Allebei hebben
we besloten om het lidmaatschap van
Aqua Verniam op te zeggen. Om verschillende redenen of om redenen die elkaar
overlappen. Deze beslissing heeft gevolgen voor de Aqua Post.
Dit is het laatste nummer dat wij maken
voor Aqua Verniam. In september hebben
wij dit aan het bestuur gemeld. Er zal dus
een nieuwe redactie komen die het werk
overneemt.

Hans en Wout.
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