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Van de redaktie 
 
 
 
 
 
Copy, verzoekjes, wist u datjes etc kunt u mailen naar 
r.mostertman@hetnet.nl of doorbellen 0655742180. 
Afgeven in de visklas kan natuurlijk ook.  
Bedenk: het maandblad is niet alleen voor u, maar ook dóór 

u. Opmaak, tekst enz maakt niet uit. 
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AQUARIUM- EN VIJVERVERENIGING  

GROOT HOOGVLIET 
 

Vereniging voor zoet- en zoutwateraquarium en vijverliefhebbers 
Aangesloten bij: N.B.A.T.//N.V.C./W.A.P.  

Opgericht: 11 januari 1961 KVK Rotterdam: V.40341772 

Rekeningnummer: NL08 INGB 0000 215022 t.n.v. 
Aquarium- en Vijververeniging Groot Hoogvliet 

 

Homepage: www.groothoogvliet.nl Mail: 

info@groothoogvliet.nl  
Facebook: AVVGrootHoogvliet 

avvgroothoogvliet.gmail.com (Facebook only) 
 

Lidmaatschap AVVGH en NBAT  
De looptijd is per kalenderjaar van 1 jan t/m 31 dec.  
Opzegging lidmaatschap uitsluitend via de ledenadministratie met 
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor einde 
kalenderjaar. 
 

Openingstijden clublokaal “de 
Visklas” Gebbeweg 14B 3192 GE 

Hoogvliet Rt   010-4721112  
donderdagavond 19.00 – 23.00 uur 

zaterdagmiddag 14.00 – 17.00 uur 
 

Voor bestellingen, vragen, onderdelen etc. buiten clubdagen: 

m_douma@online.nl info@groothoogvliet.nl 
 

Redactie adres:  
Rob Mostertman  06-55742180   
Email r.mostertman@hetnet.nl 



 
 
 
 
 
 

 

Ere leden Jan van Antwerpen † 
 Willem Clement 

Lid van verdienste Jaap Douma 
  

  

Bestuursleden  
  
 
Voorzitter Dirk van Elteren 06 22348150 
  d.elteren@upcmail.nl 

Plv. Secretaris H. Vermeer 0181 616213 
  hansjannie@kpnmail.nl 

Penningmeester Marian Douma 06 48446611 
  m.douma83@live.nl 

Bestuurslid Hans Vermeer 0181 616213 
  hansjannie@kpnmail.nl 

Bestuurslid Dick Kroos 010 4384109 
  d.kroos1@kpnplanet.nl 

Bestuurslid Hans Lissenberg 0181 616893 
  jjlissenberg@online.nl 

Bestuurslid Rinus Bekker 06 23800189 
  rinus.bekker@upcmail.nl 
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Website beheer Dick Sigmond info@groothoogvliet.nl 
   
   

Verkoop visbeurs Dick Sigmond d.sigmond@upcmail.nl 
 Tiny Hermans feratiny@gmail.com 
   

   

Ledenadministratie Dick Kroos d.kroos1@kpnplanet.nl 
  
  

Onderhoud visklas / visbeurs  
 Jaap Douma j.douma58@gmail.com 
 Dick Sigmond d.sigmond@upcmail.nl 
 Bij calamiteiten 0639081042 
 Tiny Hermans feratiny@gmail.com 
 Willem Clement w.clement@tiscali.nl 
 Dick Kroos d.kroos1@kpnplanet.nl 
   

   

Barcommissie Rinus Bekker rinus.bekker@upcmail.nl 
 Hans Vermeer hansjannie@kpnmail.nl 
  

  

Activiteitencommissie  
Rinus Bekker rinus.bekker@upcmail.nl 
Hans Vermeer hansjannie@kpnmail.nl 
Hans Lissenberg jjlissenberg@online.nl 
Tiny Hermans feratiny@gmail.com 
Danny Kruithof Kremer dannykk@hotmail.nl 
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Van de Voorzitter 
 

 
 
Allereerst wil ik, mede namens het bestuur, beginnen iedereen alle 
goeds, een gelukkig, maar vooral gezond 2016 toe te wensen. Dat we 
elkaar in het nieuwe jaar vaak mogen begroeten bij onze vereniging. 
 
Daarnaast wil ik alle nieuwe leden afkomstig van AV Voorne een 
warm welkom heten, ik hoop u met enige regelmaat te mogen 
begroeten. Het is voor u natuurlijk een hele verandering, maar neem 
van mij aan dat AVV Groot Hoogvliet er alles aan zal doen uw 
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Voor bestellingen zoals u 
deze gewend bent kunt u uiteraard gebruik maken van de gegevens 
welke voor in ons clubblad staan. 
 
We beginnen het nieuwe jaar op zaterdag 9 januari met de 
gebruikelijke Nieuwjaar borrel en daarbij openen wij meteen ons 
nieuwe onderkomen. Hiervoor zijn de uitnodigingen verzonden door 
onze secretaris, naar verluidt is zelfs de burgemeester van Rotterdam 
onder de genodigden.  Uiteraard hopen wij op een grote opkomst en 
een gezellige dag. Verderop in ons clubblad leest u hier meer over. 
 
Wat 2016 ons zal brengen is natuurlijk niet te voorspellen, maar ik 
kan u al wel verklappen dat een oude bekende het jaar zal aftrappen 
met de eerste lezing van het nieuwe jaar, ook hierover lees u meer in 
ons clubblad. 
 
Veel leesplezier en graag tot ziens. 
 
Dirk van Elteren 
 
Voorzitter 
 
 

-  7  - 
 



A C T I V I T E I T E N    A G E N D A  2 0 1 6 
9 januari  Nieuwjaarsreceptie/ Heropening nieuwe pand 
 
21 januari  lezing; A. Sanderse  
   Planten, vissen en gevaren 
 
18/25 februari  Algemene leden vergadering 
 
17 maart  Lezing; T. Verheij 
   Labyrint vissen 
 
Mei   Opendag (datum volgt) 
 
19 mei   Lezing W. Tomey 
 
27 november  Sinterklaasfeest 
 
22 december  Kerstavond. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Feestelijke opening 
“De Visklas”, nieuw 

verenigingsgebouw 
 

 

 

 

 

Beste leden AVV Groot Hoogvliet 
 
Zoals eenieder bekend zal zijn, zijn wij in oktober 2015 verhuisd van 
Gebbeweg 12 te Rotterdam Hoogvliet naar Gebbeweg 14 B. 
Het nieuwe pand ligt ongeveer 100 meter van ons oude pand 
verwijderd. 
 
Aan ons nieuwe onderkomen moest nog veel gedaan worden en wij 
zijn de afgelopen tijd dan ook met man en macht in de weer geweest 
om het pand, vooral vanbinnen, op te knappen.  
  

Op zaterdag 09 januari 2016 zijn wij zover dat wij de 

officiële (feestelijke) opening kunnen gaan verrichten. 
 

Op deze datum zijn eveneens leden uitgenodigd van (voormalig) 
A.T.T.V. Voorne met welke vereniging wij vanaf 01 januari 2016 
zijn samengegaan. 
 
U bent van harte welkom op ons openingsfeest (tevens onze 
nieuwjaarsreceptie).  
De zaal is open om 11.00 uur en sluit (ong.) om 17.00 uur. 
  
De activiteitencommissie 
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Uitnodiging Lezing 
 

Op donderdag 21 januari 2016 hebben wij voor u uitgenodigd 
 

De heer: A. Sanderse 
 

“Planten, vissen en gevaren” 
 

We kijken door de microscoop naar het leven in het aquarium. We 
kijken o.a. IN de kieuwen van de vis en IN de bek van de 
Gyrinocheilis aymonieri (de Siamese algeneter) We kijken IN de 
planten en wat voor een schade externe dieren daar in aan kunnen 
brengen. We zien moordenaars in het aquarium.  
 
Het is niet alleen dat de vissen bedreigd worden, maar 
ook uw planten zijn niet veilig. We kijken IN de celstructuur van uw 
planten. Naast al die gegevens, zien we ook een zéér groot aantal 
schitterend ingerichte aquaria, waar dan bij verteld wordt hoe we tot 
zo'n resultaat kunnen komen. 
 
Natuurlijk gaan we niet aan allerlei vormen van ziekten voorbij. 
Wanneer u zich afvraagt of waterbeweging noodzakelijk is, dan zal 
dat in deze voordracht duidelijk worden. Hierbij wordt dan tevens de 
opname van temperatuur en de aanvoer van zuurstof voor de vissen 
en CO2 voor de planten behandeld.  
 
Hebt u bij het scheppen van slootvoer zich wel eens gerealiseerd wat 
er allemaal voor tuig mee kan komen zoals Asselles aquatica (water 
pissebed) - Ostracoda  - Detritus en de gevolgen - Alg ontwikkeling - 
3 soorten Cyclops - Hydra's - Karperluis - Parasieten enz. enz. 
 
Het is een veel gevraagde voordracht, die ook zeer veel positieve 
reacties in de verenigingen heeft achter gelaten. 
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Fusie, “Voorne” en “Groot Hoogvliet” . 

 

 
 
Beste mensen, 
 
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven, aan dit verzoek zal ik 
graag voldoen. Ik zal beginnen om me zelf voor te stellen, mijn naam 
is Martin Swarttouw, geboren rotterdammer, getrouwd en wij hebben 
twee zonen. Dat leverde ons drie kleindochters op. In 1970 ben ik in 
Brielle gaan wonen, dit was het gevolg dat ik in de Europoort 
werkzaam was en van het bedrijf de aanbieding kreeg om daar een 
mooi nieuw huis te betrekken, de keuze was snel gemaakt.  
 
Eenmaal gesetteld, ben ik mij gaan interesseren in het aquarium dus 
van de vissenkom naar een aquarium, vervolgens ben ik een bezoek 
gaan brengen aan de Visma in Ahoy, daar stond een stand van de 
NBAT, dus na een praatje en een gratis blaadje, ben ik in contact 
getreden met de NBAT, deze zouden contact met me opnemen, dus 
werd ik uitgenodigd om in Oostvoorne een avond bij te wonen. En 
dat was me ook een avond, er werd daar een vereniging opgericht en 
alle aanwezigen waren gelijk gekozen bestuursleden. Zo was 
Aquarium vereniging “Voorne” een feit.  
 
En ik mag ook stellen, het was gelijk een stevig aan de weg 
timmerende vereniging maar met een groot nadeel. Er waren veel  
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leden met een bedrijfscontract, dus een jaar hier en vervolgens naar 
elders in de wereld, dus het was een komen en gaan van leden. Maar 
het was gezellig en erg inspannend om de juiste mensen te vinden om 
de vereniging draaiende te houden en dat is tot ongeveer drie jaar 
geleden altijd gelukt. En dan is het ineens niet meer mogelijk en moet 
je dus op zoek naar een oplossing waar velen zich in kunnen vinden. 
Dat is gelukt met Groot Hoogvliet zoals jullie hebben gemerkt.  
 
Ik heb nu al enige malen een avond van jullie vereniging bijgewoond 
en mag stellen dat de hartelijkheid die ik heb ervaren groots was, 
daarvoor dank. Velen van jullie zullen vast wel weten dat ik binnen 
de hobby erg actief ben. Zo heb ik ongeveer 25 jaar deel uitgemaakt 
van het District Zuid-Holland Zuid als Voorzitter. Tevens ben ik mij 
gaan verdiepen in vele zaken zoals het samenstellen van een cursus 
aquarium houden voor beginners. Ook een cursus vijveren voor 
beginners heb ik gerealiseerd en mede het winterklaar maken van de 
vijver. Ook ben ik nog in het bezit van vele andere zaken die de 
hobby aangaat. Graag zal ik in de toekomst een avond met u 
doorbrengen over de hobby.  
 
Al deze zaken die ik in elkaar heb geknutseld, zal ik in de komende 
maanden met onze voorzitter bespreken en dan maar zien of dit 
gerealiseerd kan worden. Als er leden zijn die graag meer willen 
weten over het reilen en zeilen dan zal ik graag in het komende jaar 
met u van gedachte willen wisselen.  
 
Graag wil ik over deze, toch succesvolle fusie, met u praten om te 
voorkomen dat andere gebruik maken van de verkeerde voorstelling. 
 
Graag tot de volgende avond  
 
Martin Swarttouw 
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Het bestuur van uw vereniging. (VIII) 

 
 
 
Commissies. 
Behalve de in het Bestuur zittende bestuursleden kunnen door het 
bestuur commissies worden ingesteld waarvan de leden worden 
benoemd door de ALV. Commissieleden kunnen het bestuur bijstaan 
bij speciale werkzaamheden die buiten de normale taken van een 
bestuurslid vallen.  
 
De leden van een commissie blijven verantwoording verschuldigd 
aan het bestuur en dienen inzage te geven aan het bestuur van door 
commissieleden gevoerde correspondentie en van de notulen van 
commissiebesprekingen. Op zulke bijeenkomsten zal, indien 
noodzakelijk, een bestuurslid aanwezig zijn.  
 
Hoewel de hieronder vermelde commissies niet allemaal bij onze 
vereniging zijn benoemd zijn bekende commissies: 
 
- kascontrolecommissie, bestaande uit tenminste twee leden, die het 
beheer van de geldmiddelen van de vereniging bij de penningmeester 
controleert aan het einde van het boekjaar en daarvan verslag 
uitbrengt op de jaarvergadering 
 
- pers- en propagandacommissie die aan de plaatselijke pers 
informatie verstrekt over aankomende vereniging avonden en over  
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behaalde resultaten bij de diverse keuringen door leden van de 
vereniging. Ook zorgt zij voor het uitbrengen van het clubblad en  
andere informatie over de vereniging bij de plaatselijke 
dierenwinkels, op beurzen, enz.; 
 
- technische adviescommissie voor adviezen aan de leden, vooral aan 
beginnende liefhebbers, op het totale terrein van het vivaria houden; 
 
- redactiecommissie voor het maandelijks verzorgen van het 
clubblad. Ook de verzending van het clubblad behoort, naast het laten 
bezorgen van het drukwerk, bij deze commissie thuis. In het clubblad 
zullen uiteraard ook de gegevens over bestuurssamenstelling, 
clubavond data, enz staan. 
 
- tentoonstellingscommissie voor het organiseren en verzorgen van 
een eventueel regelmatig te houden tentoonstelling over alles wat de 
vivariahobby te maken heeft, om de naamsbekendheid van de 
vereniging te verhogen; 
 
- jubileumcommissie voor het organiseren van en bestaansjubileum 
van de vereniging.  
 
Dit is het laatste artikel inzake het onderwerp “Het bestuur van uw 
vereniging”. Wilt u het totale verhaal nog eens per e-mail ontvangen 
kunt u dit opvragen bij de secretaris.   
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Minder geschikte vijverplanten:    
 
De grote egelskop 
 

De grote egelskop 
(Sparganium erectum) is 
een wijdverspreide, 
halfwinter groene vaste 
moeras-of oeverplant, die 
behoort tot de 
egelskopfamilie. De plant 
komt van nature voor in 
Eurazië en Noord-Afrika. 
 
De plant wordt 30-100 cm 
hoog en vormt dikke 
wortelstokken. De plant 
heeft stijve, rietachtige, 
driehoekige, dof 
lichtgroene bladeren en 
stevige recht opgaande 
stengels, waarbij aan de 
zijtakken onderaan, zich 
tijdens de lente en zomer 1 

tot 4 vuilwitte, bolvormige, vrouwelijke bloemhoofdjes vertonen met 
daarboven talrijke, kleinere mannelijke bloempjes, later gevolgd door 
stekelige knotsvormige vruchtjes.  
 
De vrucht is een nootje (steenvrucht). De rijpe vrucht is (zonder de 
stijlrest) ca. 5 tot 8 mm lang en 3 tot 6 mm breed, bij rijpheid in het 
hoofdje dicht aaneensluitend. Het onderste deel is geelbruin, 
omgekeerd piramidevormig, meestal vier- of vijfkantig, met scherpe 
ribben. Op het breedste punt buigt de vruchtwand plotseling onder 
een ongeveer rechte hoek naar binnen. Het bovenste deel van de  
vrucht vormt een lage, roetzwarte koepel, die plotseling in de stijlrest 
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is versmald. De gegroefde steenkern loopt tot in de top van de vrucht 
door. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar) en zijn eenzaadlobbig 
(kiemend met één kiemblaadje). 
 

 
Grote egelskop houdt van een standplaats in de volle zon of 
halfschaduw, een waterdiepte van 10 tot 50 cm en geeft de voorkeur 
aan kleigrond. Deze plant is goed winterhard en kan eens gevestigd 
ook tijdelijk droogvallen van de habitat aan. Hij verdraagt zeewind en 
licht brak water, is goed luchtvervuiling en watervervuiling tolerant, 
heeft weinig last van ziektes of ongedierte én is een geduchte 
woekeraar. Opsluiten in een container is geen overbodige luxe en 
regelmatig de ontsnapte wortelstokonderdelen wegsnoeien is 
noodzakelijk, snoei na de bloei ook de zaadhoofden weg, zodanig dat 
er geen extra verspreiding via uitzaaien plaats vindt. 
De egelskop is vlinder lokkend; het is een waardplant voor o.a. 
globia spargani (egelskopboorder) 
 
De vermeerderingsdrift van de grote egelskop is legendarisch; 
daarom is hij minder geschikt voor in of bij de vijver. 
Bron: Internet 
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Planten schrijven allerlei records op hun naam. 
Botanische bikkels, stokoud, gigantisch groot of razendsnel. Deze 
botanische recordbrekers kun je met recht de titanen van het 
plantenrijk noemen. 
 
Vetste volume – Hij heet General Sherman. De reuzensequoia of 
mammoetboom mag zich de meest volumineuze boom ter wereld 
noemen. Zijn stam heeft een geschatte inhoud van 1487 kubieke 
meter. De 83,8 meter hoge boom werd in 1879 ontdekt in de Sierra 
Nevada in Californië. In die tijd werden veel reuzensequoia’s 
beschreven en vernoemd naar oorlogshelden. De boom heeft een 
omtrek van 31,3 meter en weegt waarschijnlijk zo’n 1,9 miljoen kilo. 
De boom heeft alle tijd gehad om te groeien, ondanks dat zijn 
precieze leeftijd niet bekend is moet hij ergens tussen de 1900 en 
2400 jaar oud zijn. De enige manier om achter zijn leeftijd te komen 
is het tellen van de jaarringen. Hier is echter zo’n dikke boor voor 
nodig dat deze sequoia ernstig beschadigd zou worden. 
 

Klonen op een kluitje  
Zijn bijnaam is Pando, 
wat zoiets betekent als 
‘ik verspreid’. Hij staat 
te boek als het grootste 
levend organisme op 
aarde. Wat het is? Een 
heel bos populieren wat 
allemaal uit hetzelfde 
wortelstelsel is 
gegroeid. Onderzoekers 

namen de bomen in 2008 onder de loep en ontdekten dat ze genetisch 
allemaal gelijk zijn. Het hele bos van meer dan 47.000 (!) bomen die 
samen een oppervalk van 65 voetbalvelden bedekken is volgens de 
onderzoekers eigenlijk één plant. Er sterven steeds delen af en er 
groeien nieuwe uit de wortels op. De eerste boom die uit het zaadje 
ontsproot is allang verdwenen. Pando staat in het Fishlake National 
Forest in Utah. 
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Fors loof  
Een gewicht van 
45 kilo boven 
water houden? 
Dat is geen 
probleem voor de 
bladeren van de 
waterlelie 
Victoria ama 
zonica. Het blad 
kan een diameter 
van 2 meter 

bereiken en het heeft dikke nerven die voorkomen dat het blad krult 
of dicht klapt. Toch heeft deze grootste waterlelie niet het 
omvangrijkste blad uit het plantenrijk. Die eer gaat naar de Alocasia 
robusta in de regenwouden van Borneo. Zijn bladeren kunnen 4,5 
meter lang en 2,5 meter breed worden. Praten we over lengte; dan 
wint Raphia regalis, een palm die in Afrika voorkomt. Zijn blad kan 
ruim 25 meter lang worden. 
 
Snelle groeier – Als je er ernaar kijkt kun je hem bijna zien groeien. 
De reuzenkelp is een van de snelst groeiende planten op aarde. De 
waterplant groeit zo’n 60 cm per dag. Bamboe doet het net even iets 
sneller. Er zijn soorten die 91 cm per dag kunnen halen. Dat is 
0,00004 kilometer per uur. 
 
Kranige knar  – Erg hoog worden ze niet, met een beetje geluk haalt 
een borstel kegelden een meter of 16. De soort blinkt echter uit in oud 
worden. In 1957 liep onderzoeker Edmund Schulman in de White 
Mountains te Californië de oudste nog levende borstel kegelden tegen 
het lijf. Aan de hand van uitgeboorde jaarringen schatte hij de leeftijd 
op 4600 jaar. De boom kreeg de bijnaam Methusalem naar de 
Bijbelse figuur die 969 jaar oud zou zijn geworden. In 1963 vonden 
onderzoekers in Chapel Hill een nog oudere boom van dezelfde soort. 
Helaas werd deze geveld om de jaarringen te tellen. De boom bleek 
4867 groeiringen te hebben.  
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Het is goed mogelijk dat de boom nog ouder zou zijn, hij groeide 
namelijk op 3000 meter hoogte waar de kou zijn groei vertraagd kon 
hebben. De onderzoekers schatten zijn leeftijd op 5200 jaar. 
Misschien haalt Methusalem hem ooit in. 
 

Van onderen!  
Sommige planten produceren 
gevaarlijk zaad. Neem de 
Bunya-Bunya, een 
Australische conifeer die 50 
meter hoog kan worden. In de 
wouden waar hij voorkomt 
staan borden die waarschuwen 
in welke tijd de vruchtkegels 
naar beneden vallen. Geen 
overbodige luxe: die kegels 
kunnen 10 kilo wegen.  
 
De grootste kegels vindt je 
echter aan de reuzenden in 
Californië. In 2002 werd er 
een gevonden van 58,2 cm 
lang, nog altijd een record. De 
dennenappels van de 
reuzenden zijn gelukkig niet 
zo zwaar, gemiddeld zo’n 500 

gram. De zwaarste vruchtkegels ter wereld hangen aan palmvarens in 
Afrika en Australië. Die kunnen soms een meter lang worden en 
wegen dan 45 kilo. Gelukkig groeit de plant laag bij de grond met de 
kegel in het midden. 
 
Lange Jan – Bij zijn ontdekking in 2002 was hij 112 meter en 34 
centimeter hoog, oftewel 2 centimeter hoger dan de Domtoren in 
Utrecht. Dat was genoeg om deze Stratosphere Giant tot de hoogste 
boom ter wereld te benoemen. Maar lang kon de kustmammoetboom 
niet van de titel genieten. In 2006 stuitten twee wandelaars in een 
afgelegen deel van Redwood National Park in Californië op nog een  
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enorme kustmammoetboom die 
Hyperion genoemd werd. Deze boom 
bleek maar liefst 115,61 meter hoog te 
zijn. Hyperion is vermoedelijk 700 tot 
800 jaar oud. En als spechten geen 
schade hadden veroorzaakt in de top, 
was hij nog langer geweest. De 
locaties van reuzen als Stratosphere 
Gigant en hyperion worden angstvallig 
geheimgehouden. De vrees bestaat dat 
te veel mensen de bomen willen zien, 
erin klimmen of stukjes afhakken als 
souvenir.  
 
 

 
IJstijdplant  – Ze lagen in 
ondergrondse holen die 
eekhoorns in Siberië tijdens 
de laatste ijstijd, ongeveer 
31.000 jaar geleden, hebben 
gegraven. Door de 
permafrost van 7 graden 
onder nul, bleven de zaden en 
vruchten al die tijd bevroren. 
Russische onderzoekers die 
de resten een paar jaar 

geleden vonden, waren benieuwd of ze nog enige levenskracht 
hadden. Eerst probeerden ze de zaadjes uit het fruit te laten 
ontspruiten. Dat werd niets. Het lukte wel om het weefsel van onrijpe 
vruchten te laten groeien. Daaruit ontwikkelden zich wortels en 
stengels en uiteindelijk hele planten. De vruchten zouden daarmee het 
oudste plantenmateriaal zijn dat tot leven is gewekt. Het ijstijdplantje 
kreeg bloemen en zaad, waar nieuwe exemplaren uit groeiden. Het is 
in elk geval een telg uit de anjerfamilie, maar over de precieze soort 
is nog steeds ruzie. De Russen houden het zelf op Silene stenophylla, 
anderen zien er eerder Silene linnaeana in. 
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LUESING 

 

 
 
 

 

Voor alle benodigdheden die 

                           

                        UW  dieren nodig hebben. 

 

                        TEVENS:   Hengelsport, 

  

                    Diverse Aquaria en Tuinvijver. 

                                      

Wij zijn gevestigd in: 
  

 

 

Winkelcentrum 
 

Struytse Hoeck 68-69 
 

3224 HB Hellevoetsluis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Pen 
Hallo allemaal ik ben Gerhard Ronge. 

De meeste mensen op de club weten dat ik 
een gezelschapsaquarium heb. 240 liter 120-40-50. Ik ben er zo in 
gerold, vroeger had mijn vader thuis een gezelschapsaquarium staan. 
Ik was toen een jaar of 7/8 ik weet nog van vroeger dat de aquaria 
gemaakt werden met stopverf en later silicone. Mijn vader was 
regelmatig bezig om zelf aquaria in elkaar te zetten met mijn neef. 

Ik was 12/13 jaar toen ik begon aan een aquarium van 60-30-30 op 
mijn slaapkamertje. In 1996 ben ik lid geworden van een aquarium 
vereniging Aqua Terra Zuid. En in 1999 deed ik voor het eerst met de 
club keuring mijn aquarium was 160-40-40. Dit aquarium heb ik 
maar drie jaar gehad. Ik deed regelmatig aan club keuringen mee en 
af en toe aan district keuringen. Nu ben ik al een paar jaar lid van 
Groot Hoogvliet. Daar heb ik een paar keer mee gedaan aan club en 
district keuringen. Nu geef ik de pen door aan Ids Achterhof 
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Voedingsbodem in het Hollands plantenaquarium 
 

 

Aan welke eisen moet een voedingsbodem voldoen? Hierover zijn de 
meningen verdeeld. De een zweert bij alleen vuil zand en daar 
overheen een gewassen afdeklaag. De ander voegt aan het grind 
diverse stoffen toe. Vanaf klei, leem, roestige spijkers tot 
konijnenkeutels toe. Of al deze toevoegingen altijd het juiste resultaat 
geven is niet altijd positief te antwoorden. In de praktijk blijkt het 
vrijwel onmogelijk om iedere plant de ideale voedingsbodem te 
geven. Om te beginnen is het goed om het planten aanbod eens nader 
te bekijken en ze in drie groepen te verdelen. 
 
1 echte waterplanten  2 moerasplanten  3 kamerplanten 
 
Echte waterplanten kunt u herkennen aan de onverharde stengel. Zo 
kunnen zij met de stroming van het water mee bewegen. De wortels 
dienen niet alleen om zich in de bodem vast te zetten maar ook om 
voedingstoffen uit het water te halen. Ook zijn er soorten die aan de 
stengel zijwortels krijgen. Waterplanten zijn de belangrijkste planten 
voor het aquarium omdat zij bijdragen aan de belangrijkste processen 
in het water. Door middel van fotosynthese maken zij van 
kooldioxide en licht, suiker (glucose) aan als voedingstof. 
De bekendste waterplanten zijn; Cabomba caroliniana, C aquatica, C 
furcata. Ceratophyllum demersum (hoornblad). Limnophila 
sessililflora. Myriophyllum aquaticum. Valisneria spiralis en 
americana. 
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Moerasplanten leven veelal niet het gehele jaar onder water. De 
soorten die ons aquarium gehouden worden komen uit gebieden waar 
de natte en droge moesson heersen. Tijdens de droge moesson komen 
de meeste wateren droog te staan. De planten bloeien in deze periode 
en brengen zaad voort. Veel moerasplanten zijn ook geschikt om 
langdurig onder water gehouden te worden. Zij vermenigvuldigen 
zich dan via uitlopers. In de handel worden zij vaak emers (boven 
water) aangeboden en moeten dan gewend worden aan de submerse 
(onder water) omstandigheden waarbij ze vaak van bladvorm 
veranderen. Voor het aquarium geschikte soorten zijn: Cryptocoryne 
crispatula, C wendtii, C undulata, C nevillii. Echinodorus 
amazonicus, E bleheri, E osiris, E tenellus. Hygrophila corymbosa. 
Gymnocoronis spilanthoides. 
Uiteraard is deze lijst water- en moerasplanten niet compleet. 
 
Kamerplanten. Ja, wat moet je ermee? Inderdaad, op de vensterbak 
zetten waar ze horen ook al zijn er handelaren die beweren dat ze 
lange tijd onder water gehouden kunnen worden.  
 

 

 

 De beweegreden dat men deze toch als aquariumplant verkoopt zal 
wel met het laatje van de kassa te maken hebben. De meest 
aangeboden kamerplanten in de aquariumhandel zijn: Seganinella 
plana (mos) (Foto links), Chamaedorea elegans (dwerpalm) (Foto 
rechts), Dracaena sanderiana (drakenbloedboom), Chlorophytum 
bichettii (graslelie) en de Syngonium albolineatum (een 
aronskelkachtige). 
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Waaruit  moet een goede voedingsbodem bestaan? 
Als wij uitgaan wat de planten voor voeding in de natuur nodig 
hebben is dat een goed uitgangspunt voor een voedingsbodem. Naast 
voeding moet er wel rekening gehouden worden met de 
leefomstandigheden van diverse plantensoorten. Het is niet zo dat in 
de vrije natuur alle planten een ideaal milieu hebben. Bij 
waterplanten zijn er ook nog andere criteria zoals watersamenstelling, 
licht en CO2.  
 
Kalium   
Voor aquariumplanten moet er beslist kalium (K) in de bodem 
aanwezig zijn. Een tekort remt de fotosynthese en heeft daardoor een 
schadelijke invloed op het aquariummilieu. Kalium komt in 
leidingwater naargelang de winplaats, voor in verschillende 
hoeveelheden. 
 
IJzer 
Naast kalium is ijzer (FE) de belangrijkste voedingstof in 
voedingsbodems. Naast ijzer in de bodem is het raadzaam na 
waterverversing een ijzerpreparaat toe te voegen. IJzergebrek is 
meestal de oorzaak van teruglopende plantengroei wat te zien is aan 
bleke en gele bladeren. Het assimilatieproces is verstoord en de plant 
kan geen koolhydraten meer opbouwen waardoor deze afsterft. Een 
hoeveelheid van 0,1 mg ijzer per liter is ideaal. Let op: overdosering 
moet men voorkomen. Boven de 1 mg/liter wordt het schadelijk voor 
de vissen. Bij een pH boven 7,5 stagneert het assimilatieproces, bij 
een pH boven 7,9 wordt geen ijzer meer opgenomen door de plant.  
 
Naast ijzer en kalium zijn de volgende voedingstoffen in leidingwater 
voldoende aanwezig; Stikstof (N), Fosfor (P), Zwavel (S), Calcium 
(C) en Magnesium (Mg). Verder hebben aquariumplanten nog kleine 
hoeveelheden sporenelementen nodig, o.a., Borium (B), Koper (Cu), 
Zink (Zn), Molybdeen (Mo) en Mangaan (Mn). Toevoegen van deze 
stoffen is echter totaal overbodig. Kant en klare voedingsbodems op 
aquariumgebied zijn onder ander verkrijgbaar van Sera en Velda. 
Bron: Haaienecho’s 
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Druppeltoren 
Koi- en tuinvijver 

 
De druppeltoren is niet de enige benaming van dit filtersysteem. 
Druppelfilter, biotoren, droog-nat filter en trickle filter zijn een reeks 
synoniemen voor dit systeem. De druppeltechniek wordt al heel lang 
toegepast in de aquaristiek en kwekerijen maar wordt te weinig 
toegepast bij vijvers is de mening van menige vijverhouders. De 
druppeltoren is een heel efficiënte manier van biologische filtratie en 
heeft zeker zijn nut bewezen. 
 
Natte en droge filters 
De druppeltoren is een filter van het droge type. Het merendeel van 
de gebruikte filters voor de vijver zijn natte filters. Bij natte filters is 
het filtermedium (matten, borstels, substraat, enz.) ondergedompeld 
in water. Met in het achterhoofd te onthouden dat water slechts 5%  
zuurstof kan vasthouden en lucht in de atmosfeer 21% lucht bevat 
volgt een uiteenzetting van beide systemen. Bij een droog filter 
waartoe de druppeltoren behoord, wordt het filtrermedium enkel 
vochtig gehouden door middel van sprenkelen. Daarom spreken we 
ook over een droog-nat filter. Bij natte filters moeten we het 
filtermedium continue beluchten om een voldoende rijke omgeving 
aan zuurstof te kunnen aanbieden voor de nuttige micro-organismen 
die op het biologische filtermedium leven. Bij natte filters kunnen 
lage zuurstof waarden en schommelingen voor komen wanneer de 
temperatuur verandert, bij onweer of het (tijdelijk) uitvallen van de  
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elektrische stroom. Ideaal en efficiënt zou zijn dat de nuttige 
bacteriën zich over het hele beschikbare oppervlak aan filtermedium 
zou huisvesten. Bij natte filters zullen de bacteriën zich echter eerder 
vestigen waar de meeste zuurstof wordt aangereikt, aan de 
oppervlakte (diffusie) en in de buurt van bruistenen voor de 
beluchting. Het filtermedium bij droge filters bevindt zich in een 
atmosferische omgeving (buitenlucht) met permanent 21% aan 
zuurstof in de lucht.  

 
Bij natte filters beluchten we het water waarbij een 
luchtbel omgeven is door water. Bij droge filters is een 
waterbel omgeven door lucht uit de omgeving. Een 
wezenlijk verschil! 

 
Principe en werking 
Het synoniem biotoren doet vermoeden dat de druppeltoren ten volle 
100% biologische filtering van het vijverwater is. Biologische 
filtering is onontbeerlijk en betekend dat de nuttige micro-
organismen in een zo zuurstofrijk mogelijke omgeving gaan 
huisvesten. Hier gaan ze zich vermeerderen met als doel de 
schadelijke stoffen zoals, ammonia, nitriet, organische resten enz. in 
een aantal stappen om te zetten naar minder schadelijke stoffen zoals 
nitraten, stikstofgas en kooldioxide. Waterplanten of 
waterverversingen kunnen hierna de concentraties aan reststoffen 
verminderen en algengroei verhinderen  
 
Praktische werking De druppeltoren werkt volgens een eenvoudig 
principe. Bovenaan de toren wordt vijverwater door middel van een 
sproeisysteem (geperforeerde buis o.i.d.) op het filtermedium 
besprenkeld. Tijdens de val in de open lucht kan elke waterdruppel 
zich verrijken met zuurstof. Bij de botsing met het filtermedium 
splitst elke waterdruppel zich opnieuw en herhaalt het proces, totdat 
het water het filtermedium volledig is doorstroomt en terugvloeit naar 
de vijver. 
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Voordelen: Bij de druppeltoren voltrekken zich enkele grote 
voordelen tegenover natte filters.  
 
1 Tijdens de val wordt een waterdruppel verrijkt met zuurstof. 
2 Ammoniak in het water wordt deels verdreven.  
3 Het filtermedium bevindt zichzelf ook in een zuurstofrijke 
omgeving.  
4 Doordat de druppeltoren wordt opgebouwd uit verschillende 
verdiepingen in de hoogte, kan met relatief veel filtermedia kwijt op 
een klein oppervlak. 
5 De permanente botsing van waterdruppels op het filtermedium 
beïnvloeden een goede gezonde bio film die zichzelf onderhoud. 
 
Nadelen: Jammer genoeg zijn er ook praktische nadelen. 
1 Voor een optimale werking moet een druppeltoren opgebouwd 
worden uit verschillende kamers. Dit kost hoogte en is niet altijd 
realiseerbaar.  
2 Een druppeltoren moet altijd boven het waterniveau van de vijver 
staan en kan zo een storend element in de tuin worden.  
3 De vijverpomp moet van een krachtig type zijn om boven in de 
toren genoeg water te kunnen sprenkelen. 
4 Een druppeltoren moet altijd werken dus ook ’s winters!  
5 Een druppeltoren moet altijd vooraf gegaan worden door een 
mechanische filtratie van dode bladeren, plantenresten, onverteerd 
voedselresten enz. 
 
Omdat de toren een biologisch filter is, is het van belang een 
filtermedium te kiezen wat niet snel dichtslibt. Immers, elke reiniging 
van een biologisch filter betekent een verlies van een deel van de 
bacteriekolonie. 
 
Aan een goed druppelfilter heb je in principe geen onderhoud op 
voorwaarde dat een goede mechanische voorfiltering zijn werk doet. 
Het isoleren van de druppeltoren voordat de ergste koude aanbreekt is 
een must! 
 

  

 

-  29  - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkoop via uw plaatselijke aquarium 

leverancier 

Weet U dat ons clubblad er ook digitaal is voor 
de leden die dit wensen? Het maandblad wordt u 
dan in digitale vorm toegestuurd via de Email. 
 
Zoals u waarschijnlijk weet heeft onze vereniging samen met de 
website www.aquarium-planten.com een regeling getroffen die 
zowel voor u als de vereniging gunstig uitpakt.  
Voor u omdat u kunt kiezen uit 160 soorten planten die online zijn te 
bestellen en waarbij u ook nog eens geen verzendkosten hoeft te 
beta-len. Voor de vereniging omdat deze door uw bestelling in 
aanmerking komt voor aantrekkelijke kortingen die deze webwinkel 
aan ons biedt. U zoekt op de site uit welke plantjes u wilt hebben en 
hoeveel. Deze schrijft u in een mailtje en stuurt deze naar Dick 
Sigmond op het onderstaande e-mailadres 
plantenbestelling@groothoogvliet.nl of wanneer u niet over email 
beschikt kunt u de bestelling op donderdagavond of zaterdagmiddag 
aan één van de visbeursmedewerkers afgegeven.Er wordt dan 
gezorgd dat uw bestelling bij www.aquarium-planten.com 
terechtkomt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitslag kerstquiz 2015 
Hans Lissenberg had weer 40 leuke vragen in elkaar gezet, van alles wat 
ook vragen voor niet aquarianen. Hier de uitslag. 
 

1. Dik den Heyen  26 pnt. 
2. Danny Kruithof kremer 25 pnt 
3. Hans van Pelt   23 pnt 

L.J.Kanters   23 pnt 
       4. Jan Oosterwijk  22 pnt. 
       5. Ids Achterhof   21 pnt. 
       6.  Evelien Int Veld  20 pnt. 
     Dick Sigmond   20 pnt. 
      Nini van Elteren  20 pnt. 
         Elly Letschert   20 pnt. 
        7. Jesseca van de  Wal  19 pnt. 
        8. Meta Schook   18 pnt. 
        9. Dimitry van de Wal  17 pnt. 
 Henk Schook   17 pnt. 
 Annie van Brakel  17 pnt. 
     10. Antoinette van de Meer 16 pnt 
 Ank Kuienhoven  16 pnt. 
      11. Wim Groeneveld  15 pnt. 
 An Lissenberg   15 pnt. 
 Janny Krijger   15 pnt. 
 Klaske Bosschaart  15 pnt. 
 Theo Fischer   15 pnt. 
      12. Trudy Herkenraad  13 pnt. 
 Corrie van Meurs  13 pnt. 
 Kees Oudenaarde  13 pnt. 
 Jos De Kleijn   13 pnt. 
 Martin Verlinde  13 pnt. 
 Lida Verlinde   13 pnt. 
      13. Rein Udijn   11 pnt. 
      14. Willem Clement    8 pnt. 

     15. Linda Groeneveld    7 pnt.  
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Het bestuur van aquarium en vijververeniging 
Groot Hoogvliet wenst U allen een gezond en 
voorspoedig 2016 toe 
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