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Aquariumbouw
in alle vormen en maten
met of zonder meubel en in vele kleuren
__________________________________________________
Meubelen - Massief houten meubelen of met ijzeren en/of roestvast
stalen frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren
Biologische filters - In alle vormen en maten met of zonder GAFinstallatie
Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren –
diverse 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 De oliebollen hebben we weer achter de kiezen en er is weer een nieuw
jaar begonnen, een jaar vol uitdagingen.
De ideeën die vorig jaar ontstaan zijn gaan nu gerealiseerd worden. Er
zijn contacten gelegd met onze nieuwe site-bouwer die vervolgens aan
de slag gaat. Daarna gaat ondergetekende zelf proberen de boel bij te
houden. Hier moet hij nog wel even een cursusje voor gaan volgen.
Komt wel goed, ik heb er vertrouwen in.
Een nieuw jaar betekend ook dat de redactie het zonder Wil moet doen.
En dat is wel een beetje spannend omdat ze veel werk uit handen nam.
Het goede nieuws is dat ze heeft besloten de redactie niet helemaal de
rug toe te keren en wil blijven helpen stukjes te sorteren en bewerken.
Martin en Peter zijn er blij mee.
De NBAT zit in zwaarder weer dan we dachten. Ze kunnen moeilijk het
hoofd boven water houden. Dat komt voornamelijk door het snel
afnemende aantal leden in combinatie met hun verouderde manier van
werken. Ook is er veel kritiek van m.n. de kleinere verenigingen (minder
dan vijftig leden) over de financiële bijdrage aan de bond en dat zal op
de komende jaarvergadering voor aardig wat discussie zorgen. Tevens
is er veel kritiek op hun blad “het Aquarium”. Het wordt als onpersoonlijk
en te technisch ervaren. Veel mensen vragen zich af wat de meerwaarde
is die ze nu nog leveren. Men heeft de besturen van alle verenigingen
gevraagd mee te denken en dat gaan we doen natuurlijk.
25 januari komen we weer bij elkaar voor de eerste praatavond van het
jaar. Ik hoop u dan allemaal te zien!
Tot dan, Mario de Jong.

Maandag, 25 januari a.s.

OPENING 2010
Hapjes en drankjes
en:
vragen over de hobby, waarop hopelijk
antwoorden en tips van de ervaren aquarianen!
“Gooi het in de groep!”
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kopieer– en printwerk
In ons bedrijf in Amstelveen beschikken wij over de nieuwste machines met
briljante afdrukkwaliteit. U kunt bij ons terecht voor:
●
●
●

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

Amsterdamseweg 450
1181 BW Amstelveen
Gratis parkeren

Tel./Fax: 020 – 453 48 76
Info@copycom.nl
www.copycom.nl

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur

acs

amstelveen

risico-analyse en administratieve dienstverlening
Eén loket voor vele diensten zoals:

acs - de lange

acs - verzekeringen

Jaarverslagen

Verzekeringen

Boekhoudingen

Pensioenen

Salarisadministraties
Bedrijfsadviezen

Hypotheken
Financieringen

Berkenrodelaan 5
1181 AH Amstelveen
tel: 020-6438486
fax: 020-6436781

www.acsdelange.nl
info@acsdelange.nl
www.acs-verzekeringen.nl
info@acs-verzekeringen.nl
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- Van de redactie Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar en vooral
veel hobby- en verenigingsplezier!
Misschien heeft u het al in het colofon gezien, de redactie en de taken
zijn gewijzigd. Dit is het eerste nummer zonder de actieve inbreng van
Wil Hille. Inderdaad: “actieve inbreng”. Wij spraken in het decembernummer al de stille hoop uit dat zij toch nog een bijdrage zou willen
leveren aan ons clubblad o.a. door haar stukjes.
Zoals Mario al aangaf, ontvingen wij als redactie aan het eind van het
jaar een heel plezierig bericht.
Ons blad wordt, op verzoek, ook digitaal aan de redacties van andere
verenigingen gezonden en wij ontvangen ook digitaal de bladen van
deze verenigingen. Het lezen van deze bladen en selecteren en
bewerken van artikelen is een hele kluif en we zijn blij dat wij nu binnen
de redactie een medewerker hebben die deze taak, weliswaar op
freelance basis (dus zonder verdere verplichtingen), op zich heeft
genomen.
Wil blijft voor ons de bladen volgen van andere verenigingen en
interessante artikelen selecteren en bewerken voor opname in ons eigen
blad. Ik kan u uit ervaring vertellen dat hier een flink aantal uren in gaan
zitten, vooral met het erbij zoeken van geschikte illustraties en we zijn
dan ook ontzettend blij met deze bijdrage.
Een clubblad is in de eerste plaats een communicatiemiddel tussen het
bestuur van een vereniging en haar leden. Maar tevens biedt het de
gelegenheid om interessante artikelen te plaatsen die betrekking hebben
op of aansluiten bij onze hobby. Dit kan van alles zijn en de redactie
streeft er iedere keer weer naar om het blad zo interessant mogelijk te
maken zodat het door iedereen met plezier gelezen wordt. Het liefst
plaatsen wij verhalen en ervaringen van onze eigen leden, dat vergroot
uiteindelijk toch de betrokkenheid bij onze vereniging en geeft ook
spraakstof voor onze contactavonden. Maar ja, Aqua Verniam is een
relatief kleine vereniging en omdat niet iedereen in staat is om zijn
bevindingen op papier te zetten is het aanbod uit eigen kring nogal
gering.
Als er een onderwerp is waar u graag iets meer over wilt weten, geef ons
dan een seintje of schiet ons aan op de verenigingsavond. Wij doen dan
ons best om iets passends te vinden.
Martin Scheepstra
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Het wat, hoe en waarom...
Een paar basisregels op een rijtje

Allereerst worden aquaria meestal in de volgende groepen ingedeeld:
-

-

het tropisch gezelschapsaquarium, meestal met verschillende
gemakkelijk te houden visjes uit verschillende regionen;
het biotoopaquarium met alleen maar vissen en planten uit een
bepaald meer of een bepaalde streek;
het speciaalaquarium met maar één soort vissen;
het koudwateraquarium met bijvoorbeeld goudvissen;
het zoutwater- of zeeaquarium met vissen en ongewervelden uit
zee (zeeaquaria zijn ook weer in verschillende typen in te delen).

De vissenkom is bewust buiten beschouwing gelaten omdat er maar weinig
vissenkommen zijn die daadwerkelijk geschikt zijn om vissen in te houden.
De genoemde typen aquaria
zijn vaak ook weer in
verschillende soorten in te
delen, maar dan wordt de lijst
gigantisch.
Maar welk aquarium?
Het belangrijkste bij het kiezen
van een aquarium is jezelf af te
vragen wat je mooi vindt. Dat is
namelijk meestal de eerste
reden waarom je een aquarium
neemt. Neem je iets dat je
eigenlijk niet zo heel interessant vindt, dan gebeurt het snel dat de zorg
‘versloft’ en krijg je al gauw te kampen met alg en andere problemen, die
erg hardnekkig kunnen zijn en veel frustratie kunnen opleveren.
Kijk naar vissen (houd je van felle kleuren? - bijzondere vormen? rariteiten misschien zelfs?). En kijk naar soorten inrichting (veel planten,
weinig planten, helemaal geen planten of alleen maar rotsen enz.), naar
gedrag van de vissen (gemakkelijke visjes die gauw tam worden, vissen
met broedzorg, vissen die een territorium verdedigen enz.).
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En wélke vissen?
Heb je een richting gekozen, dan kun je gaan kijken naar welke vissen er
precies in moeten komen. Let er op dat de dieren niet te moeilijk te
verzorgen zijn (als je net begint tenminste), dat je niet te veel vissen bij
elkaar doet, en dat ze qua grootte en agressie bij elkaar passen (nooit
grote agressieve vissen bij kleine schuwe visjes plaatsen bijvoorbeeld).
En let er ook op dat de verschillende vissen in dezelfde
watertemperatuur en waterwaarden kunnen leven.
Houd ongeveer het volgende aan:
- de grootste vis mag uitgegroeid maximaal 1/10 van de lengte van het
aquarium zijn (in een aquarium van 60 cm lang mag de grootste vis
dus maximaal 6 cm lang worden. Bij erg rustige vissen is hier wel een
uitzondering mogelijk, maar groter dan een cm of 10 gaat echt niet;
- per 10 liter netto aquariumwater (netto = ongeveer 4/5 van het
aquarium, als je de bodem, planten, stenen e.d. ervan af trekt) geldt
ongeveer een maximum van 5 cm vis. Dat betekent dat in een
aquarium van 60 x 30 x 30 cm maximaal 21-22 cm vis kan (60 x 30 x
30 = 54 liter bruto. Netto is dat 43,2 liter. (43,2 : 10) x 5 = 21,6). Ook
hier valt wat te schuiven, maar zorg er dan goed voor de visjes over
de hoogte van het aquarium verdeeld worden, dus niet alleen maar
visjes die zich in het midden ophouden, maar ook bodembewoners en
oppervlaktezwemmers. Let vooral op of het aquarium voor het oog
rustig is en de vissen elkaar niet te veel najagen;
- combineer schuwe vissen niet met grote, drukke of agressieve vissen;
- houd scholenvissen altijd in een groepje van op zijn minst toch wel 5
stuks;
- combineer vissen met lange staarten (guppen, kempvissen) nooit met
vinnenbijters, zoals kogelvisjes of sumatraantjes ↓
Maak eerst zelf een lijstje
Maak een lijstje van wat voor
vissen (+ aantallen!) er in
moeten komen en houd je hier
aan!!! Ga nooit naar een
aquariumzaak om daar spontaan
te kiezen, want de kans op
teleurstelling is groot! Ik ben al
vaak verhalen tegengekomen
van mensen die een “leuk klein visje” meenamen dat binnen een aantal
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maanden al veel te groot werd, zelfs eens van iemand die een visje van
5 cm meenam en de volgende dag bijna geen enkele andere vis meer in
zijn aquarium over had - die waren allemaal slachtoffer geworden van de
rover die hij had gekocht...
Opstarten van het aquarium
Als het aquarium eenmaal is aangeschaft, laat het dan rustig opstarten.
Trek hier enkele weken, misschien zelfs maanden, voor uit. Een
aquarium moet een soort ecosysteempje worden, hoe beter dit opgestart
wordt des te minder
werk je er later mee
hebt.
Begin met de
bodem en wat plantjes.
In het begin zullen
waarschijnlijk wat van de
plantjes
afsterven
vanwege
de
verandering. Haal de
dode bladeren er netjes
uit en ververs elke week
ongeveer 1/3 van het
water. Als alles goed lijkt
te gaan kun je na twee weken de rest van de plantjes er in zetten en het
inrichten zoals je het hebben wilt. Laat het wederom twee weken staan
en laat dan de eerste visjes komen. Kies de kleinste, schuwste visjes die
op je lijst staan en doe er nooit te veel tegelijk in.
Water meten
Als de visjes in het water zitten krijgt het ecosysteempje dat je inmiddels
hebt opgebouwd een schok te verwerken omdat de visjes afval
produceren. Als je aquarium genoeg tijd heeft gehad om te rijpen zal dit
goed komen. Als je materiaal hebt om de waarden van het water te
meten, zul je zien dat er eerst een stijgende lijn te zien is in het nitriet
(dat zijn de ophopende afvalstoffen die de visjes afscheiden) en daarna
zul je een stijgende lijn zien bij het nitraat (de bacteriecultuur komt op
gang en de afvalstoffen worden omgezet in voedingsstoffen voor
planten). Als beide waarden weer normaal zijn, kun je weer nieuwe
visjes in het aquarium laten.
Bron: www.overdieren.nl
Voor u gelezen in het blad van Aquaterra Zuid
__________________________________________________________
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Aanschaffen en inrichten
Misschien bekende informatie voor onze ervaren aquarianen,
maar we moeten ook denken aan onze beginners…
Hierbij dus acht tips.
1. Het aquarium
- Formaat.
Als je wilt beginnen met een aquarium is het wel zo gemakkelijk als je
een zo groot mogelijk formaat kiest, die je uiteraard ergens kunt
plaatsen. Een klein bakje is namelijk veel moeilijker om goed te laten
draaien dan een grote en je kunt er ook veel minder van die prachtige
visjes in kwijt. Bovendien zullen de meeste vissen en planten al snel te
groot worden voor een klein bakje.
- TL-buizen.
Neem, als je een bak(je) gaat aanschaffen ook een rolmaat mee om de
lengte te meten - veel fabrikanten promoten namelijk bakken die
dezelfde lengte hebben als een TL-buis. Ze zijn even vergeten dat een
TL-buis lampvoetjes (het liefst waterdichte) nodig heeft om lekker
aangesloten te kunnen worden. Koop je dus een bakje van 60 cm, dan
passen daar alleen buizen van 40 cm in Aan beide zijden van de bak
heb je dan 10 cm onverlicht en daar zal dan ook bijna geen plant willen
groeien. Beter is een bak die ongeveer 5 cm langer is dan de maat van
de TL-buizen zodat je de lampvoetjes gemakkelijk kwijt kunt.
Kun je een tweedehandsje regelen, kijk dan of de voorruit niet gekrast is
en of het water dat je erin wilt stoppen er niet net zo hard weer uitloopt.
En als je dan toch aan het kijken bent, kijk dan ook even kritisch naar de
lichtkap. Veel kant-en-klare aquaria hebben namelijk een lichtkap waar
met de beste wil van de wereld niet meer dan 1 of hooguit 2 TL-buizen in
passen en dat is (vaak) te weinig om een bak goed te laten draaien.
Onze ogen hebben ruim voldoende aan die hoeveelheid licht, maar de
planten hebben een beetje meer licht nodig, 3 à 4 TL-buizen moeten
echt in de, aan de binnenzijde wit geschilderde, lichtkap passen. Om het
makkelijk te maken kun je zeggen dat per 10 cm hoogte 1 TL-buis nodig
is.
2. Plaats
Als je een aquarium plaatst, kijk dan eerst waar de bak het gunstigst
staat, zodat er geen direct zonlicht in kan schijnen. Een beetje
ochtendzon is niet erg, maar niet de hele morgen en middag.
Leg verder eerst een stukje piepschuim van minstens 2 cm dikte onder
de bodem van de toch kwetsbare glazen bak en zorg ervoor dat het
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aquarium met behulp van een waterpas ook echt waterpas staat door de
waterpas op de bodem van het aquarium te leggen.
3. Achter- en zijwanden
Als je kiest voor een doorkijkbak zie je straks een stukje natuur met daar
doorheen het abstracte behangetje wat je zo mooi in je kamer vond
staan, maar absoluut niet in je aquarium past. Het eenvoudigst is het om
op de buitenkant van de bak een donkere kleur te schilderen of gewoon
kant-en-klare waterbestendige en door-en-door gekleurde wandjes in de
bak te plaatsen. Verder kun je ook zelf wanden maken van alles wat
maar ondoorzichtig gekleurd en en uiteraard waterbestendig moet zijn.
Materiaal dat ook geen smerige stoffen aan het water afgeeft. Je kunt die
wandjes natuurlijk d.m.v. een voor aquaria geschikte siliconenkit
vastzetten. Maar ik geef de voorkeur aan dubbeltape, zodat je het later
altijd, wanneer je de bak opnieuw wilt inrichten en je bent zo ongelukkig
geweest een paar krasjes in de voorruit van de bak te maken, kan
omdraaien.
4. Voorruit schoonmaken
Het schoonmaken van de voorruit doe je bij voorkeur met heel fijn
staalwol nr. 0000 of een stukje vitrage. Zorg er dan wel voor dat er geen
zand/grind tussen staalwol/vitrage en ruit komt, want dan loop je toch
weer kans op een ‘mooie’ kras. Maak de ruit dan ook van boven naar
beneden schoon, want dan heb je de minste kans dat dit je overkomt.
5. Terrassen
Om je bak wat decoratiever te maken kun je van hetzelfde materiaal als
de wanden wat grillig gevormde terrassen lijmen van maximaal 5 cm
hoog d.m.v. een voor aquarium geschikte siliconenkit. Die terrassen
dienen tevens om het naar achteren oplopende grind op zijn plaats te
houden. Plaats de terrassen ook niet evenwijdig aan de voorruit maar
laat ze schuin, bijv. van links voor naar ¾ rechts achterin, verlopen wat
belangrijk is om later, samen met eventueel andere inrichtingselementen
als stenen en/of kienhout een dieptewerking te suggereren. Dus net als
op een schilderij waar het pad vooraan breed begint en smal naar
achteren toeloopt.
Daarbij is het ook mogelijk meerdere van dat soort weglopende paadje te
maken met een verschillende breedte en grootte. Je kunt hier dus echt
een stukje creativiteit in kwijt, maar dat betreft de hele inrichting, waarbij
je de natuur als perfect voorbeeld kunt nemen.
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6. Bodemgrond
Wat er nu nog aan ontbreekt, is de bodem. Over het algemeen verkoopt
elke aquariumwinkel een goede aquariumbodem bestaande uit fijn grind
en dat is voldoende. Doe daar geen z.g. voedingsbodem in, want dat
geeft later alleen maar narigheid. De benodigde meststoffen voor de
planten komen vanzelf wel door de vissen en eventueel kun je daar later
altijd nog, waar dat nodig is, balletjes klei bij de plantjes in de bodem
drukken of desnoods speciale voedingstabletjes of vloeibare mest..
Een oplopende bodemlaag naar achteren van 3 tot 5 cm is voldoende.
Het fijne grind van een gelijkmatige korrelgrootte zorgt ervoor dat er
voldoende zuurstof in de bodem kan doordringen en voorkomt het rotten
van de wortels. Daarom de bodemlaag niet dikker maken dan hierboven
aangegeven. Schoonwassen van die bodem is niet echt nodig, want dan
was je ook alle al aanwezige voedingsstoffen weg. Hoogstens kun je het
bovenste laagje goed uitspoelen om het opdwarrelen te voorkomen.
7. Filtering
Voor het goed houden van het water is een constante filtering nodig.
Daarvoor zijn twee manieren mogelijk, namelijk d.m.v. een biologische of
een potfilter. Een biologisch filter heeft verre de voorkeur, maar is voor
de beginner niet de eerste optie omdat dit veelal zelf moet worden
gebouwd en daar komt het e.e.a. bij kijken, waarover een heel artikel is
te schrijven.
Als tweede optie is er de pot- of motorfilter die in diverse capaciteiten te
koop is. Als je toch een potfilter gaat kopen, neem er dan gelijk een met
een royale capaciteit. Als vulling kun je beter eerst gewoon filterwatten
nemen en later, om het water wat aan te zuren, een laagje turf in een
speciale filterzak ertussen leggen. Filters hebben niet alleen tot doel het
water zoveel mogelijk te zuiveren, maar in het filter vindt ook d.m.v.
bacteriekolonie de omzetting plaats van afval voor planten opneembare
stoffen.
8. Luchtpompje ?
Een z.g. luchtpompje met van die ‘leuke belletjes’ moet ten stelligste
worden afgeraden omdat daardoor echt niet veel zuurstof in het water
komt. Maar wat veel belangrijker is, je jaagt daarmee vooral het nog
aanwezige CO²-gas, een belangrijke meststof voor de planten, uit de
bak.
J. A. M. Kouwenhoven, Danio Rerio
Bewerkt door redactie Aqua Verniam
__________________________________________________________
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Wij voldoen graag aan het verzoek van een Belgische collega-vereniging om dit in ons blad
te plaatsen. Misschien een leuke suggestie voor een dagje uit?

Voor verdere informatie: Van Aken Bart
Bovendonkstraat 86
B – 9255 Buggenhout
+ 32 (0)52/33.50.21
vanakenbart@belgacom.net
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De Sumatraan of Sumatrabarbeel
(Barbus oligolepis)

Deze vissen heb ik al een
lange tijd in mijn aquarium
zwemmen. Het Sumatraantje
komt van, de naam zegt het
al, Sumatra en ook wel van
Borneo. Ze komen ook wel
voor op Malakka, dat vlak bij
Sumatra ligt.
We zeggen wel vertederd
“Sumatraantje”, maar ze
kunnen behoorlijk agressief
zijn tegen rovers en andere
belagers. Ze stellen vrij hoge
eisen aan het milieu en het
water
moet
helder
en
zuurstofrijk zijn bij een temperatuur van ongeveer 25۫۫°C. Dat betekent:
genoeg water verversen, wekelijks zo’n 15%.
Tijdens de laatste verenigingsavond zei de heer Prins dat ze haast niet
meer in de bakken te zien zijn. Dat is voor mij de reden om ze juist wel te
gaan houden. Goede Sumatranen zijn haast niet meer te koop, d.w.z.
Sumatranen met de echte kleuren. Tegenwoordig zie je wel groene,
maar dat zijn de echte niet, niet kopen dus!
Een goede Sumatraan heeft een mooie goudgele kleur en brede diepzwarte banden, die over het hele lichaam, dus ook over de buikstreek,
moeten doorlopen. Ze mogen geen ingevallen buik hebben. En ze
moeten natuurlijk wel mooie oranje vinnen hebben.
Op Sumatra worden nogal wat bossen gekapt en verdwijnen er veel, om
over de gevolgen van de Tsunami nog maar te zwijgen. Voor mij juist
een extra reden om ze te houden. Er hoort daar natuurlijk een Eikenblad
(Sumatravaren) bij, oftewel Ceratopteris thalictroides, liefst een grote,
waar ze vrolijk doorheen kunnen dartelen.
De heer Kortmulder, van het Zoölogisch Laboratorium in Leiden, is in
Malakka geweest en heeft ze daar in het wild zien zwemmen. Zijn
ervaringen vertel ik graag een volgende keer. Voorlopig geniet ik van
mijn 6 rakkers en ik koop er, denk ik, nog een paar bij!
Tekst én illustratie: Bert Helsloot
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Gezelschaps- of toch een ander aquarium?
Er bestaat nogal wat variatie in de ‘soorten’ aquaria die we bij liefhebbers
thuis aan kunnen treffen. Het meest voorkomend is het zogenaamde
‘gezelschapsaquarium’. De meeste aquarianen houden zo’n
gezelschapsaquarium en blijven trouw aan dit type. Want de
mogelijkheden van een gezelschapsaquarium zijn erg groot, er staan de
houder van zo’n aquarium een grote hoeveelheid vissen ter beschikking.
De variatie bestaat uit een ruim scala van grote en kleine te houden
vissen. Ook kleur en vorm zijn in vele variaties aanwezig, dit afgezien
van de herkomst van de vissen die uit alle werelddelen afkomstig kunnen
zijn.

Voorbeeld van een gezelschapsaquarium. Foto: Wim Steinhoff.
Weliswaar is het bij een gezelschapsaquarium wat minder noodzakelijk
om rekening te houden met de milieueisen van de vissen afzonderlijk,
zoals watersamenstelling en temperatuur enz. Vissen blijken een enorm
aanpassingsvermogen te hebben, maar toch is een zo goed mogelijke
aanpassing van de watersamenstelling aan de visbevolking vereist. Alle
vissen moeten zich in het aquariumwater thuisvoelen.
Het belangrijkste hierbij is wel dat we de vissen in een gezond milieu
houden. Het meten van enkele waterwaarden is hier wel op zijn plaats,
zoals de pH van het water. De meeste vissen in een
gezelschapsaquarium komen uit een enigszins zuur tot neutraal milieu.
Een pH van 6.8 tot 7.2 is in deze gevallen een redelijk alternatief en dat
zullen de meeste vissen op prijs stellen. Zo zal ook een KH van rond de
7 een goede waarde zijn. Ook de nitraat- en nitrietwaarden dienen we
regelmatig te meten. Een nitraatwaarde tot maximaal 20 mg/l is
acceptabel en een nitrietwaarde van 0 is vereist. Is dit hoger dan zit er
iets fout; of de filtering is niet goed of het onderhoud laat te wensen over.
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Ook een goede indicatie is het meten van de geleidbaarheid van het
water. Hiermee meten we alle opgeloste zouten in het aquariumwater.
Een waarde tot 400 µS/cm is een bovenwaarde, lager is zonder meer
beter, want een hogere waarde duidt meestal op vervuiling.
Planten zijn in een gezelschapsaquarium van essentieel belang, ik zou
bijna zeggen, zij zijn voor velen bijna nog belangrijker dan de vissen.
Want wie kijkt er niet graag naar een subliem aangelegde
onderwatertuin. Bij keuringen op verenigings-, districts- en landelijk
niveau kunnen we hier prachtige voorbeelden van aantreffen die de
hoogtepunten van deze aquaria aangeven. U hoeft maar te kijken in de
jaarlijkse speciale uitgave van ‘Het Aquarium’. Juweeltjes zijn het, qua
opbouw, inrichting en visbestand.
Niet alleen dat planten het aquarium aantrekkelijker maken, ze hebben
uiteraard ook een belangrijke functie in het aquarium. Planten gebruiken
voor hun groei namelijk o.a. de nitraten die door bacteriën gemaakt
worden uit de afvalstoffen van het voer, de faeces van de vissen en
vergane bladeren van de planten.
Hiervoor is een goed werkend filter noodzakelijk. We moeten niet
vergeten om dit regelmatig schoon te maken. Over dit schoonmaken valt
wel iets te vertellen. De inhoud van een filter is een belangrijke bron van
bacteriën. Bij het schoonmaken dienen we er goed op te letten dat het
filtermedium nooit droog komt te staan, want dat doodt de
bacteriecultuur. Het gevolg is dat het opnieuw opstarten van het filter
enige tijd duurt voordat hij zijn werk weer tot volle tevredenheid uitvoert.
Zijn hierbij problemen, dan doet een zgn. bacteriecultuur hier goed werk.
Ook een belangrijk item is dat de planten voor hun groei CO² gebruiken.
Nu is dit meestal wel voldoende in het aquarium aanwezig. Mocht dit niet
zo zijn, dan kunnen we dit oplossen met het toedienen van CO².
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Maar een belangrijke factor is dat
de planten tijdens het verbruik van CO² een overtollig gas, namelijk
zuurstof, afgeven aan het water, wat weer ten goede komt aan de vissen
die dit nodig hebben. Een goede plantengroei is dus een vereiste in het
aquarium.
Dat vele aquariumliefhebbers het hierbij houden wekt geen
verwondering, want zeg nu zelf, wie wil er nu niet zo’n gecultiveerde
onderwatertuin in zijn huiskamer? Toch heeft een gezelschapsaquarium
ten aanzien van vissen zijn beperkingen. In de eerste plaats zijn er veel
vissen die op allerlei gebieden zeer eigen gedragspatronen hebben en
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die beslist niet in een gezelschapsaquarium gehouden kunnen worden.
Ik denk hierbij aan de vele soorten cichliden die in de wereld voorkomen.
Een aantal van de kleinere soorten is nog wel in een
gezelschapsaquarium te houden, mits we rekening houden met hun
specifieke levenswijzen. Voor de grotere soorten zijn we al snel
aangewezen op een speciaalaquarium, waarvan we vele vormen kunnen
onderscheiden.
De cichliden uit Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika met o.a. het
Malawimeer en het Tanganjika-meer met de vele soorten aantrekkelijke
vissen, maar ook andere streken van dit continent levert vele soorten
cichliden, en vragen zeer uiteenlopende soorten aquaria. Niet alleen is
de inrichting hiervan verschillend, maar ook de watersamenstelling is van
belang om deze vissen dát milieu te geven waaraan zij van nature
behoefte hebben. Uitgebreide kennis van deze vissen is hier
noodzakelijk om ze optimaal te kunnen houden.

Voorbeeld van een Discusbak. Foto: Aqua Life Japan.
Jammer genoeg gebeurt het nogal eens dat er ondoordacht aan een
cichlidenaquarium begonnen wordt, wat dan dikwijls teleurstellingen met
zich meebrengt, met als resultaat dat deze liefhebberij een kort leven
beschoren is. Dit is natuurlijk jammer, want met kleine aanpassingen
kunnen we een milieu scheppen wat deze vissen van nature nodig
hebben. En uiteraard zijn metingen in zo’n aquarium van levensbelang
voor de vissen. We moeten dan natuurlijk wel weten uit wat voor soort
milieu de vissen komen, maar er is literatuur genoeg op dit gebied.
Jan de Wit. Uit: Aquavo Purmerend
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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

Wetenswaardigheden
Groene kikker met enorme ogen ontdekt
ARLINGTON - Onderzoekers hebben in Papoea-Nieuw-Guinea een
groene kikker met enorme ogen, een gestreepte gekko en een
springspin gevonden die tot nog toe onbekend
waren.
De
wetenschappers
van
milieuorganisatie Conservation International
(CI) ontdekten in totaal vijftig nieuwe soorten
tijdens een expeditie in juli en augustus. Dat
maakte een woordvoerder woensdag bekend.
Foto: FOTO: REUTERS, Bron NU.NL
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22 februari: lezing Dick Poelemeijer

BOUW VAN EEN HOUTEN RIPARIUM
De lezing begint met een paar dia’s betreffende het begrip riparium en het
riparium van Dick zelf. Vervolgens gaan we naar de natuurlijke habitats in Sri
Lanka, waarmee inspiratie werd opgedaan om het bestaande riparium gestalte
te geven. Uiteraard komt de groene kikker aan bod.
Dan het bouwen van de lichtkap en houten geraamte. En hoe kun je op
eenvoudige en goedkope wijze een achterwand realiseren? Met daarbij zelfs
een waterval.
Technische details, zoals het maken van een ‘maanlicht’-raampje en de
verschillende houtsoorten die werden gebruikt, komen daarna aan de orde.
Nadat er water in de bak is gedaan ziet men de ontwikkeling van zowel het
land- als het watergedeelte en het hoe en waarom van waterbehandeling.
Aan de hand van praktijkgegevens en de Redfield Ratio van Charles
Buddendorf maakt men kennis met het gebruik van het Aqua Change System
(ACS), een waterbehandelings-systeem dat is uitgedacht door de heer István
Szakács en vanaf 2007 gebruikt door Dick.
De heer Szakács zal persoonlijk laten zien hoe een ACS functioneert en
bestaat er tevens de mogelijkheid om met hem een afspraak te maken om een
ACS te bouwen.

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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Tips voor het gebruiken
en bewaren van droogvoer
(auteur onbekend)

Momenteel is droogvoer nog steeds het meest
gebruikte voer in ons aquarium. Mensen zijn
gewend de vlokken aan hun vissen te geven,
doorgaans omdat dit de gemakkelijkste oplossing
is. Je hoeft alleen wat vlokken uit een potje te
nemen en je vissen hebben gegeten.
Toch bestaan er nog enkele misverstanden en
onwetendheden.
Hier zijn enkele tips die u misschien kunnen helpen om droogvoer
anders te bekijken en anders te gaan gebruiken.
Tip 1
Bewaar droogvoer nooit op een vochtige plaats. Wanneer droogvoer
klam wordt of met vocht in aanraking komt, gaat het vrij snel gisten en
stinken. Zorg er dus voor dat het potje goed gesloten is. Hou het voer
droog!
Tip 2
Koop nooit te veel droogvoer tegelijk in één keer. Het is natuurlijk wel
gemakkelijk om veel tegelijk te kopen. Dan hoef je niet zo vaak naar de
winkel. Maar droogvoer ‘veroudert’ snel, de versheid is er snel af. Kleine
hoeveelheden tegelijk dus!
Tip 3
Giet het voer nooit met het potje of bakje rechtstreeks in het aquarium.
Op die manier kan je onmogelijk goed doseren. Doe eerst de gewenste
hoeveelheid voer op een lepeltje en doe
het vanaf het lepeltje in de bak. En als u
veel vissen heeft en dus relatief veel
moet voeren, doe dat dan in etappes,
dus beetje voor beetje. Op die manier
voorkomt u dat het voer op de bodem
terecht komt en daar gaat liggen rotten.
Dus tijd uittrekken voor het voeren!
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Tip 4
Als u droogvoer voert, is het bijna onvermijdbaar dat door de werking
van de uitstromer van het filter het voer door de hele bak verspreid
wordt. Daar is iets voor: een voerring, in de winkel verkrijgbaar. Die ring
wordt met een plakker aan de voorruit geplakt, zodanig hoog dat de ring
op het water drijft. Als u nu in die ring voert, blijft alles mooi bij elkaar.
Nadeel: de schuchtere visjes worden door de brutalen van het voer
weggejaagd en zouden op die manier niet aan hun trekken komen.
Oplossing: meerdere voerringen gebruiken, op verschillende plaatsen in
de bak. Zo kan iedere vis aan de kost komen!
Tip 5
Droogvoer is echt goed spul maar voer, als het even kan, niet alleen
maar droogvoer. Het blijft hoe dan ook een eenzijdig voedsel. Wissel af
met levend voer! Watervlooien en muggenlarven zijn een prima voer.
Maar dat moet je ook weer niet iedere dag voeren, dat is ook weer niet
goed! Afwisselen dus! Weet u overigens dat je watervlooien heel goed
kunt invriezen in zo’n bakje waarin je ijsklontjes kunt maken? Pas op:
nooit zo’n ijsklontje zo in het aquarium gooien, dat is veel te koud! Zelf
eet u toch ook nooit niet-ontdooide diepvriesgroenten? Over diepvries
gesproken: er bestaat ook uitstekend diepvries visvoer, in de winkel
verkrijgbaar. Afwisseling genoeg dus!
Tip 6
Sommige vissoorten leven voornamelijk op de
bodem. Als u niet oppast komen die niet aan eten
toe omdat de vissen die in de hogere waterlagen
leven alles opeten eer het op de bodem komt. Om
te bereiken dat een deel van het voer sneller zinkt,
kunt u dat even in een theezeefje nat maken. Als u
dat natgemaakte voer tegelijk geeft met het droge,
zinkt dat natte deel sneller naar de bodem en
komen al uw vissen aan de kost.
Uit: Barbus Conchonius.
Dan heb ik ook nog een tipje: de tabletten voor bodemvissen worden ook
vaak ‘gepakt’ door de hogere vissen. Een lang pvc-pijpje, iets langer dan
de hoogte van de bak, is de ideale oplossing. Richt het pijpje op een
plekje waar de bodemvissen vaak vertoeven, het uiteinde vlak op de
bodem, gooi er een tablet in en de concurrentie heeft niets in de gaten.
Wil Hille
22

ADVERTENTIES
Tot onze spijt is René Jagerman gestopt met de
verkoop van vissen en dus ook met adverteren
in ons blad.
De advertentie-inkomsten zijn een zeer
welkome (en noodzakelijke) aanvulling op
onze, niet al te ruime, verenigingskas.

OPROEP AAN ALLE LEDEN:
praat eens met de bevriende bakker, slager
of andere winkelier en vraag of ze in ons blad
willen adverteren.
Voor slechts een paar tientjes (aftrekbaar van
de belasting) per jaar hebben ze al een leuke
advertentie die wij desgewenst voor ze
opstellen.
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Aquarium 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:
Fax:
E-mail:
Website:

020 – 6185563
020 – 6163434
info@aquarium-holgen.nl
www.aquarium-holgen.nl
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