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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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Van de Voorzitter 
 

 
 
 
Het spreekwoord zegt, maart roert zijn staart, en zo is het inderdaad. 
Vele zaken zijn inmiddels de revue al weer gepasseerd en we zijn nog 
steeds in afwachting van onze vast wateraansluiting. Daarover 
gesproken, die zit er nu echt aan te komen volgens Evides! 
 
Verder werden we afgelopen maand prettig verrast met de 
terugkomst van Willem Clement, geweldig om hem weer in ons 
midden te hebben. Hij moet nog wel goed aansterken maar het begin 
van zijn herstel is er gelukkig. 
 
Op donderdag 7 maart zouden we een lezing hebben gehad van Theo 
Verheij, maar helaas was hij, voor het eerst in zijn leven, de afspraak 
vergeten. Dat wil zeggen, hij had een verkeerde datum in zijn agenda 
gezet. Omdat de lezing geen doorgang kon hebben door deze 
vergissing heeft Martin Swarttouw een discussieavond op touw gezet. 
Dit is hem prima afgegaan mag ik u vertellen, verderop in het 
clubblad leest u hier meer over. 
 
Op zaterdag 25 maart zijn wij, Hans Vermeer en ik, samen met onze 
echtgenotes, naar de uitslagavond van de districtskeuring, 
georganiseerd door AV de Natuur in Huis, geweest. De keurmeester, 
John Frencken, had een mooie presentatie in elkaar gezet en na wat 
opstartprobleempjes begon de avond rond 20:30 uur. Helaas kon 
Adrie van Holstein wegens ziekte niet aanwezig zijn voor de uitslag 
van de vijverkeuring, deze heeft John daarom ook gepresenteerd. 
We hebben vele mooie aquaria en terraria mogen bewonderen. 
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Van onze vereniging deden er 3, aanvankelijk 4, deelnemers mee bij 
de districtskeuring. 
In de diverse categorieën zijn ze allemaal 2e geworden, te weten; 
 

- Danny Kruithof-Kremer is 2e geworden in de categorie A2/3 
speciaal aquaria, 
 

- Bas Dullaart werd 2e in de categorie B1/2 zeewateraquaria, 
 

-  J. Poldervaart is 2e geworden in de categorie D1/2 vijvers. 
 
Al met al dus weer een mooi resultaat voor onze vereniging.  
 
Veel leesplezier en graag tot ziens. 
 
 
Voorzitter 
Dirk van Elteren 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

De Algemene Ledenvergadering 
 

De Alv werd dit jaar wederom 
druk bezocht; op de presentielijst 
prijken maar liefst 38 namen. Dat 
aantal komt overeen met ongeveer 
25% van het totaal aantal leden 
per 01 januari 2016. De Alv 
duurde dit jaar 40 minuten, van 
20:10 tot 20:50 uur. Noch op de 
notulen van de Alv van het jaar 
2015, noch op het jaarverslag van 

de secretaris werden op- of aanmerkingen gemaakt en deze werden dan ook 
ongewijzigd door de voorzitter getekend. Ook over het financiële 
jaarverslag werden geen vragen gesteld: een aantal leden verzocht het 
bestuur echter om dit stuk per e-mail te mogen ontvangen. De volgens het 
Rooster van Aftreden aftredende besuursleden Marian Douma en Dick 
Kroos werden voor een nieuwe termijn herkozen 
 

In het jaar 2016 zijn een 
zevental leden 12,5 jaar of  
25 jaar lid van onze 
vereniging. Een aantal 
daarvan behoorde tot het 
ledenbestand van ATTV 
Voorne, welke vereniging 
op 01 januari 2016 met ons 
is gefuseerd. Van deze 
zeven jubilarissen was 
uitsluitend Dhr. Spithoven 
op de vergadering 
aanwezig. 

 
Het volledige verslag van de Alemene Ledenvergadering 2016 zal in het 
clubblad van januari of februari 2017 worden openomen. 
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Hoe een lezing een discussieavond wordt.... 
 

Eigenlijk had u hier het verslag van de presentatie “Labyrintvissen”  
van 17 maart 2016 moeten aantreffen. Helaas was de door ons 
uitgenodigde spreker, de heer Theo Verheij, echter van mening dat 17 
maart 2016 op een vrijdag viel. Dat bleek toen onze voorzitter, Dirk 
van Elteren, hem om 20.30 uur telefonisch benaderde met de vraag 
waarom hij nog niet bij de Visklas was aangekomen. Dit was, voor 
zover althans is na te gaan, de eerste keer dat een lezer niet komt 
opdagen. Omdat de Visklas toen inmiddels was volgestroomd met 
belangstellenden werd besloten om, in plaats van een lezingavond, 
een discussie-avond te houden. Bij ATTV Voorne had men wat 
ervaring met discussie-avonden, vandaar dat Martin Swarttouw 
hierbij het voortouw nam. 
 
Er kwamen diverse probleemstellingen ter sprake zoals bijvoorbeeld 
het gebruik van zeoliet in de filters van vijvers en het gebruik van een 
UV-filter in of bij de vijverpomp. Gediscussieerd werd hierbij over 
de plaats van het UV-filter; vóór of na het filter. UV-licht doodt 
namelijk alle in het water voorkomende levende organismen en het 
water in de vijver kan hierdoor steriel worden.   Koi worden 
overigens vaak op steriel water gehouden omdat daarin geen 
ziektekiemen aanwezig zijn. Ook bij kwekers of importeurs van 
aquariumvissen blijken deze vaak op steriel water te worden 
gehouden teneinde de uitval zo beperkt mogelijk te houden.  
 
In tegenstelling tot hetgeen in het algemeen wordt verondersteld 
kunnen in Koi-vijvers wel degelijk planten worden gezet, zeker als de 
planten al aanwezig zijn op het moment dat de Koi in de vijver 
worden uitgezet. Het helpt als je de Koi “leert” eten. Als je begint 
met het voeren van sla en daarna overgaat op andijvie zullen zij de 
aanwezige planten echt niet meer lekker vinden en dus met rust laten. 
Ook het voeren van meelwormen helpt mee om de planten te ontzien.  
 
Het gaat te ver om alle onderwerpen die tijdens de avond aan bod 
kwamen uitgebreid te beschrijven. De onderwerpen liepen ook zeer  
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uiteen, van diamantgourami’s die joegen op alle vissen die in hun 
buurt kwamen en persé als eerste moesten eten zodra werd gevoerd 
tot de mogelijkheid voor het maken van een zuilaquarium met een 
doorsnee van 80 cm. en een hoogte van 150 cm. Daar de belichting 
daarbij een groot probleem vormt werd geopperd om dit plan uit het 
hoofd of in de ijskast te zetten. Ook kwam het verschil tussen het 
gebruik van glas of acryl ter sprake, evenals het veilig verversen van 
water uit de kraan. Bij sterke schommeling van de watertemperatuur 
bestaat namelijk de kans dat verzwakte vissen dat niet zullen 
overleven. 
 
Ook werd gesteld dat toevoegen van lucht in het aquarium door 
middel van een luchtpomp en een bruissteentje nauwelijk effect heeft 
op het zuurstofgehalte van het water en dat men eventueel 
geconstateerde problemen bij het watertesten moet oplossen op het 
tijdstip dat het watermonster werd genomen.  
 
Het oplossen van algenproblemen kan men ondermeer oplossen door 
het aquarium enige dagen af te plakken zodat daarin geen licht meer 
kan doordringen. Dit helpt echter niet bij blauwe alg omdat dit 
eigenlijk geen alg maar een bacterie is die met pennicilline moet 
worden bestreden; het vinden van de oorzaak en het oplossen hiervan 
is hierbij echter zeer belangrijk. 
 
Bij het gebruik van plantenvoeding werd de vraag gesteld wat nu 
optimaal daarbij is. Meestal geeft men teveel of juist te weinig 
voeding. Onder “voedingsbodem” kan men zowel verstaan een 
toegevoegde voeding onder de grindlaag die meekomt als men een 
plant verwijderd als toevoegingen bij planten door middel van (bijv.) 
kleibolletjes, kalk of andere voedingsstoffen. De meeste planten  
worden bij de kweker droog gekweekt onder toevoeging van 
voedingsstoffen en voldoende CO2 in de lucht. Er is dan derhalve 
sprake van een bovenwatervorm; bij het overbrengen in het aquarium 
zal de onderwatervorm gaan ontstaan en verliest de plant de 
bovenwaterbladeren.  
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Tot slot werd nog gediscussieerd over het gebruik van TL- of LED-
licht. Volgens de eveneens aanwezige NBKM keurmeester Ron van 
Brakel werken de toppers van Nederland (de top vijf) nog niet met 
LED-verlichting.  

 
Om ongeveer 22.00 uur werd de discussie gesloten en werd de 
conclusie getrokken dat ,het, ondanks het gemis van de lezing, wel 
degelijk een zeer leerzame avond was geworden. 
 
Uw (plaatsvervangende) verslaggever.    
 
Hans Vermeer 
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VIJVERKEURING 
 

Extra aankondiging 
Een aantal leden gaf aan het bestuur te kennen dat de (verenigings) 
vijverkeuring op 23 en 24 april 2016 voor hen te vroeg in het jaar 
viel.  Er zou van hun vijver dan nog niet veel te zien zijn. Hoewel 
deze omstandigheid voor alle deelnemers geldt is na overleg met de 
keurmeester besloten om de vijverkeuring iets uit te stellen. Deze zal 
nu plaatsvinden op 07 en 08 mei 2016. 
 
Bovendien zal keurmeester Ron van Brakel op donderdagavond 07 
april 2016 in onze Visklas op ons grote scherm een presentatie geven 
van vijvers die hij in het verleden keurde en daarbij vertellen wat zijn 
commentaar daarbij is en hoe de puntentelling ongeveer werkt. 
Wellicht dat hierdoor het aantal aanmeldingen voor de keuring dan 
nog wat stijgt. 
  
. 

Uitnodiging Lezing 
 

Op donderdag 21 april hebben wij voor u uitgenodigd: 
 
De heer:  Adrie van Holstein 
Met de lezing: “Esthetica in het aquarium” 
 
Best lastig  om het aquarium op de juiste manier in te richten. Wat 
heb je nodig, hoe bouw je de inrichting op, moet je rekening houden 
met de vissen, hoe creëer je dieptewerking? Er wordt vaak gepraat 
over de gulden snede of 1/3 regel, hoe pas je die toe? 
Diagonale lijnen, wat wordt daarmee bedoeld? In deze lezing gaan 
we in de praktijk een aantal aquaria in de PowerPoint presentatie 
aanpassen, zodat u een beeld krijgt hoe je met een kleine verandering  
al een betere inrichting kan krijgen. Ook een juiste verdeling van het 
visbestand kan hier invloed op hebben, daarom gaan we ook hier kort 
op in.  
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Perikelen van een lekke bak (3) 
 

De ‘nieuwe’ bak draait perfect. Met in het achterhoofd de 
aanbevelingen van de keurmeester toch maar een geschikt stuk 
kienhout gezocht. Mijn biotoop aquarium is volledig Malawi Mbuna 
soorten uit de rots/branding zone. Kienhout en beplanting zag ik dan 
ook niet zitten. Minpunten tijdens de laatste keuring waren echter de 
afwezigheid van hout en beplanting (Valisneria). Na googelen en 
boeken geraadpleegd te hebben (Wat is dat toch belangrijk in onze 
hobby) was ik overtuigd dat dat aanwezig kon zijn. Ik heb een stuk 
kienhout wat lijkt op een anker en dit lag als decoratie in de 
vensterbank. Ineens kreeg ik een helder idee om dit anker 
ondersteboven boven in de bak te hangen. Wouw, gelijk al goed 
gevoel over. Met een beetje fantasie leek het een wortel van een 
boom wat in het water hangt. Een beetje de stenen rangschikken en 
voilà: Dit wordt weer een winnertje, zei ik. Na een aantal dagen 
begon ik weer te twijfelen. De ‘wortel’ was niet lang genoeg, ik wilde 
het laten doorlopen tot de bodem. Op de club kon ik twee stukken 
kienhout vinden die aan mijn verwachting voldeden. Eén recht stuk 
en een recht stuk met vele uitlopers. Mijn voorkeur ging uit naar dat 
rechte stuk maar Evelyn zei: doe nou die andere! Thuisgekomen eerst 
het ankervormig kienhout omgedraaid en het nieuwe stuk eronder 
geplaatst. Resultaat: Geweldig. Ik heb nu nog steeds die geweldige 
rots achtergrond met links een afdalende boomwortel. Geheel 
volgens de gulden snede, dus hopelijk perfect. Tevens flinke bossen 
Valisneria geplaatst en maar eens kijken of dit met rust word gelaten.  
 
Dan mijn bioloog. Het aquarium staat in een hoek van de huiskamer 
en de buizen van het oude aquarium gingen door de muur naar een 
naastgelegen kamer waar het filter stond. Eerst maar de ombouw uit 
elkaar gehaald. Het zal wel in een enthousiasme destijds geweest zijn 
maar ik had ineens weer een halve kilo aan schroeven! Ook nu weer 
twijfel om het gat in de muur te dichten want je weet maar nooit met 
een toekomstige  bioloog. Het filter stond in een soort overkapping 
om vuil en zo tegen te houden. De bioloog was al leeggehaald en  
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stond werkeloos. Tijd om op te ruimen. Alle kranen en pijpen heb ik 
maar bewaard want je weet maar nooit…. In het laatste restje water 
zwommen nog steeds 4 garnalen, die zijn ons nano bakje ingegaan. 
Hoe het kon weet ik niet maar ineens ‘pang’ scheurde een van de 
tussen schotten. (ring, horloge?) Wat gaan we hier nou weer mee 
doen? In de tuin kweken wij echter kruiden en groenten en een 
opkweek kastje hadden we nog niet. Dus alle tussenschotten maar 
verwijderd en na een grondige schoonmaakbeurt hebben we nu een 
volglas kweekkas buiten staan. De tussenschotten doen prima dienst 
als dekruiten.  
 
Rob 
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Een biotoopaquarium 
 
Als we kijken naar de verschillende stijlen van aquarium inrichten 
kunnen we een drietal benaderingen onderscheiden. Geheel naar de 
visuele wens van een aquariumbezitter zijn dat een ornamenten-, een 
natuurlijke- en een biotoopaquarium. Het ornamentenaquarium 
kenmerkt zich door gekleurd grind, knikkers, gezonken schepen, 
schatkisten enz en staat ver van de natuur af. Bij een natuurlijke stijl 
wordt gebruik gemaakt van stenen, hout, (echte) planten waarbij een 
compositie wordt gemaakt. Het visbestand komt op een secundaire 
plaats. Voorbeelden zijn een landschappen stijl en de welbekende 
Hollandse bak. De laatste jaren is er een toenemende populariteit 
voor een biotoopaquarium. Ook hier wordt gebruik gemaakt van 
natuurlijke materialen, maar, waarbij de vissen en bijvoorbeeld 
beplanting uit dezelfde streek komen. Er zijn goede redenen te 
verzinnen dit na te streven. Vissen zien er immers uit zoals ze 
eruitzien en dat is niet zonder reden. Hun vorm, kleur en gedrag zijn 
in grote mate in de loop van de evolutie bepaald door de omgeving 
waar ze verblijven. 
 
Maar wanneer spreekt men dan van een biotoopaquarium? Zijn daar 
regels voor? Bestaat het eigenlijk wel? De ‘echte biotoop’ in een 
aquarium bestaat niet. Nooit en te nimmer zullen wij de natuur 
kunnen evenaren met de mogelijkheden die wij hebben. Altijd zal er 
sprake van een nabootsing zijn. Maar net als in de kunst kan een 
nabootsing soms net zo mooi zijn als het origineel. In dat opzicht zijn 
sommige aquaria kunststukken op zich, maar is het dan een biotoop? 
Als er al regels zijn, zijn deze onderling met mensen afgesproken. 
Maar wie bepaalt deze regels? Stof tot nadenken dus. Voor de één zal 
een aquarium met vissen en planten uit een bepaald continent een 
biotoopaquarium zijn, bijvoorbeeld soorten afkomstig uit West 
Afrikaanse rivieren. Voor een ander pas als vissen en eventuele 
beplanting uit een bepaald gebied komen, denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een Malawi aquarium of een bepaald stuk rivier. 
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Een goed voorbeeld van verschillende interpretaties voor een 
biotoopaquarium is de inrichting voor discusvissen of maanvissen. 
Enerzijds kan dit een aquarium met veel beplanting en licht zijn, 
anderzijds een bak met weinig licht en gevuld met vele takken en 
bladeren en geen beplanting. Het tweede voorbeeld is een veel 
realistischer weergave van de natuurlijke habitat van deze twee 
geslachten. Ook het eerste voorbeeld is een biotoop maar dan minder 
strikt. Naast alle middelen die we hebben om een aquarium in te 
richten blijft er één ingrediënt onmisbaar: de fantasie en beoogd 
kijkgenot van de inrichter. In het geval van een geslaagde poging om 
een biotoop getrouwe inrichting te creëren, is er nog een beetje 
fantasie nodig om de grenzen en beperkingen van een aquarium weg 
te denken. Het wegwerken van de apparatuur is hier bijvoorbeeld een 
onderdeel van. 

 
Samenvattend zijn de kenmerken van een ultiem biotoopaquarium: 
Het zijn realistische weergaves van de natuurlijke omgeving en 
herkomstgebied van de vissen. Er wordt rekening gehouden met een 
natuurlijk ogende kleur van het water, (clear- white- of blackwater). 
De hoeveelheid lichtopbrengst (Een diepwater biotoop heeft andere 
belichting nodig dan bijvoorbeeld een brandingszone. De 
Cypholtilapia frontosa leeft bijv op 40 meter diepte in de schemering 
van het Tanganjikameer). Onnatuurlijke ornamenten worden niet 
gebruikt. De verschillende soorten vis komen niet alleen uit dezelfde 
regio maar delen daadwerkelijk hetzelfde habitat. Technische 
hulpmiddelen worden zoveel mogelijk uit het zicht gehouden. 
Bron: cichlidae J. Lugthart 

-  18  - 

De Pen… 
 
De meeste mensen die regelmatig op de 
vereniging komen weten wel wie ik ben : 
Dick Sigmond. 
 
Sinds januari 2000 lid van AV Groot Hoogvliet. Sinds ons trouwen met 
onderbreking een aquarium gehad.  Ons laatste aquarium was er één van 
160 *50* 50 cm gericht op Azië, welke toen speciaal gemaakt is door Jaap 
Douma ter gelegenheid van het toen 40 jarig bestaan van onze vereniging. 
Vooraf  aan de tentoonstelling  was er afgesproken dat ik dit aquarium zou 
kopen. Voor de vereniging was dit een goede deal om zo niet te blijven 
zitten met een aquarium en ik had een mooi en aan mijn wensen gemaakt 
aquarium.  Deze heb ik met veel plezier gehouden tot 2012.  
 
Maar nu wil ik in deze rubriek het eens over iets anders schrijven dan over 
thuis zelf een aquarium of vijver houden.  Ik mag mijzelf  als een 
verenigings mens beschouwen. Sinds jaren actief op allerlei gebieden 
binnen de vereniging. Zo doe ik al jaren met Jaap Douma en Tiny Hermans 
de in- en verkoop van vissen en planten en andere benodigdheden welke 
tegen aantrekkelijke prijzen te koop worden aangeboden binnen onze 
vereniging. Vele kilometers belangeloos gereden om zo goed mogelijk 
inkopen te doen tengunste van U en de vereniging. Dat dit goed lukt heeft 
100 % te maken met het resultaat van uw aankopen binnen de vereniging. 
In tegenstelling tot wat mensen wel eens denken of zeggen is dat de 
opbrengst voor ons zelf is. Ik kan u verzekeren dat elke cent van uw 
aankoop voor de vereniging is. Dat is ook de sport voor ons.  Jaarlijks is er 
een stijgende lijn waar te nemen in de afdracht naar de vereniging. Ik durf 
te stellen dat het één van de financiële peilers is van onze vereniging.  Het 
financieel resultaat hiervan heeft u kunnen zien tijdens de ledenvergadering. 
 
Ook verzorgen wij al jaren de showbakken van onze vereniging.  Omdat wij 
van mening zijn dat mensen betrekken en behouden een groot goed is voor 
de vereniging wilden we dit graag overdragen. Sinds vorig jaar, hebben wij 
dit in goed overleg kunnen doen aan Danny Kruithof, Theo Fisher en laatst 
bijgekomen Dick den Heijer. Deze mensen hebben ieder op hun specialisme  
mooie resultaten weten te behalen. Uiteindelijk werd de hoeveelheid werk 
beter verdeeld en werd het resultaat alleen maar beter.  
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Natuurlijk draait een vereniging niet alleen op het zogenaamde natte 
gedeelte. Ik denk hierbij ook zeker aan de (weinige) mensen die u voorzien 
van een drankje aan de bar. Al die drankjes moeten ook nog eens worden 
opgehaald bij een groothandel. Niet te vergeten mag worden dat er ook wel 
mensen zijn die u dat drankje willen schenken!  In deze wereld waar je 
overal papiertjes voor moet hebben, geldt dit ook hen die U een bak koffie 
of een andere drankje wilt schenken.  De overheid maakt het hier voor 
verenigingen er niet makkelijker op. Ondanks er meerdere malen een 
oproep is geweest in het verenigingsblad en mensen persoonlijk zijn 
gevraagd om eens een bardienst uit te voeren, is de animo gering. Tot nu 
toe komt dit steeds op de zelfde mensen neer.  Jammer want waar is de 
betrokkenheid die je eigenlijk binnen een vereniging zou mogen 
verwachten?   
 
De matige betrokkenheid is wat mij betreft ook gebleken na de gedwongen 
verhuizing van ons verenigingsgebouw in 2015. Vele handen zijn 
toegezegd, maar toen het er uiteindelijk op aan kwam hadden velen een 
andere agenda, Dat heeft me toen best gestoord. Met een heel beperkt aantal 
mensen hebben we de verhuizing alsnog weten te realiseren. En het 
resultaat?  Het is al vaker geroepen, daar ben ik trots op ! 
 
Buiten het onderhoud  hield ik me enige jaren ook bezig met de internetsite. 
Daar de technieken en het onderhouden van de site zo veranderde, kon ik 
dit niet meer volgen en gaf deze taak terug aan het bestuur. Inmiddels is de 
site geheel vernieuwd en het resultaat kunt u weer bewonderen op 
www.groothoogvliet.nl 
 
Voor de toekomst van onze vereniging wens ik dat leden zich wat meer 
betrokken gaan voelen om zich op een of andere  manier  te gaan inzetten. 
Leden met een open en een toekomst visie zullen we de komende jaren hard 
nodig hebben om deze geweldige vereniging gezond te laten voortbestaan.  
 
 
Ik  geef de volgende pen door aan Rein Kolijn 
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Bomen en planten op zeer natte locaties 
Op zeer natte locaties (moerasachtig) is de bodem bijna altijd 
verzadigd met water en staat de grondwaterspiegel doorgaans tot aan 
het maaiveld. Laagveengebieden en oevers van rivieren, beken, 
meertjes en grachten zijn bekende locaties. Deze omstandigheid legt 
flinke beperkingen op aan de plantengroei. Het aantal soorten dat op 
deze locaties kan groeien is beperkt. 
 
Bomen voor zeer natte locaties 
Er zijn bij ons maar weinig bomen die in echt moerasachtige grond 
kunnen leven. De bekendste bomen zijn diverse wilgensoorten 
zoals de Schietwilg, Chinese treurwilg, de gewone treurwilg en onze 
inheemse Zwarte els. Daarnaast zijn ook de Moerascipres; met 
ademwortels en de Chinese moerascipres; zonder ademwortels zeer 
geschikt. Verder zijn de minder bekende soorten Hickorynoot 
en Tupeloboom echte moerasbomen. 

Bomen die een behoorlijke natheid wel verdragen, maar niet te lang, 
zijn er (gelukkig) meer. Hierbij valt te denken aan de Zwarte- en de 
zachte Berk, Amberboom, Vleugelnoot, Vederesdoorn, 
Zilveresdoorn, Zachte es, Valse Christusdoorn, Gewone plataan en 
diverse eikensoorten zoals de moeraseik en Tweekleurige eik. 

Heesters voor zeer natte 
locaties 
Evenals bij de bomen is 
ook het sortiment heesters 
voor langdurig zeer natte 
locaties erg beperkt. 
Heesters die in Nederland 
van nature voorkomen zijn 
Wilgen en Gagel. Van de 
wilgensoorten zijn vooral 
geschikt: Waterwilg, 

Grauwe wilg, Amandelwilg en Katwilg. Van de Gagel is alleen onze 
inheemse Myrica gale geschikt voor echt zeer natte locaties. Als de 
natheid wat minder langdurig is dan komen, naast nog wat extra  
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wilgensoorten zoals Bittere wilg, Kruipwilg, Kogelbloem, Noord-
Amerikaanse kornoelje, Wilde kardinaalsmuts in aanmerking. 
Ook Viburnum cassinoides hoort thuis in dit rijtje, maar deze 
Amerikaanse soort is in Nederland nauwelijks bekend. 

Vaste planten voor zeer natte locaties 
De meeste soorten zijn te vinden in 
het kruidachtige assortiment, 
vooral bij de vaste planten. Denk 
daarbij aan de vele bekende 
inheemse oeverplanten Pijlkruid, 
Moerasspirea, Watermunt, 
Zwanebloem, Dotterbloem, Gele 
lis, Kalmoes, Lisdodde en vele 
anderen. Maar ook diverse 
bekende uitheemse soorten 
zoals de Japanse iris, 

Kardinaalslobelia, Moerashyacinth en   Moerasaronskelk hebben 
wortels die ertegen kunnen om langdurig onder water te staan. 

Voorbeelden van soorten die een behoorlijke natheid verdragen (ca. 
enkele weken), maar niet langdurig onder water kunnen staan zijn 
Zomerklokje, Wolfspoot, Penningkruid, Koningsvaren en 
Adderwortel. 

Bron: Internet; Productschap voor de tuinbouw 
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Het zeewateraquarium (2) 
 

Het is geweldig om te zien hoe een anemoonvis zich went aan de 
anemoon. Na verloop van tijd zie je ze opeens tussen de tentakels. Ze 
sabbelen zelfs weleens aan een tentakel. Uit ervaringen van andere 
aquarianen blijkt vooral dat de rugstreepanemoonvis (A. akallopisos 
– foto P24) dit veel doet. De reden zou zijn dat zij algjes of ander 
klein voedingsmateriaal van de tentakels afhalen. In de natuurlijke 
omgeving vinden anemoonvissen ook hun voedsel door o.a. 
zweefalgen, die zich o.a. op het substraat afzetten. Zijn ze eenmaal 
geaccepteerd dan blijven de anemoonvisjes vlakbij of in de buurt van 
hun anemoon. Ze verwijderen zich hooguit 20 cm van hun gastheer. 
Bij gevaar vluchten ze snel de anemoon in. Daarnaast beschermen zij 
ook de anemoon tegen predators. 

 
 In hun natuurlijke omgeving zijn dat o.a. de vlindervissen 
(Cheatodon). Ze zijn sterk territoriumvormend en ze zorgen ervoor 
dat soortgenoten uit de buurt blijven. Het is een mooi schouwspel als 
je ziet dat een A. perculaatje een indringer met korte dreigstootjes 
probeert weg te jagen. Lukt dit niet direct dan gaat hij vlak bij de  
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tentakels zwemmen om te dreigen en daarna direct, soms 
achterwaarts, de anemoon in te zwemmen. Dit proces herhaalt zich 
tot de dreiging voorbij is. Kom je weleens met je hand in de bak in de 
buurt van zijn "woonplaats" dan moet je niet schrikken als je opeens 
gebeten of beter gezegd geprikt wordt door de anemoonvis. Als je 
dan toch met je hand naar hem toegaat snelt hij naar de anemoon om 
daarna direct terug te keren om je weg te jagen. Hij of zij houdt vol. 
De grotere soorten gaan doorgaans wel verder van de anemoon. Hun 
territoriumgrens is verder verwijderd dan bij de kleinere soorten. 
Mochten zij wat uit de buurt zijn en zij zien dat een ander vis zich 
vlak bij de anemoon bevindt dan schieten zij er razendsnel naar toe 
en draaien zich direct om met hun kop richting indringer. 

 
Na verloop van tijd zal een koppel eitjes gaan leggen. Eveneens een 
mooie gebeurtenis om te zien. Het vrouwtje schraapt samen met het 
mannetje een stukje steen kaal en dat wordt goed schoongemaakt. 
Het is een zeer actieve gebeurtenis waar ze druk mee bezig zijn. De 
rest van de omgeving bestaat even niet meer. Op de bewerkte plek 
legt het vrouwtje de eitjes. Visjes die dat doen noemen we 
substraatleggers. Natuurlijk bevindt die plek zich onder of in directe 
nabijheid van hun "woonplaats". Het is een mooi schouwspel om te 
zien. Het mannetje en vrouwtje zorgen voortdurend voor de 
zuurstofvoorziening door met hun kieuwvinnen over de eitjes te  
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wapperen. Tussen zeven à acht dagen komen de eitjes uit. Je kunt 
heel goed het verschil zien tussen de eerste dag en de laatste dag. Ze 
zijn dan licht zilvergrijs en de oogjes zijn duidelijk zichtbaar. Uit 
kweekproeven heb ik begrepen dat als de temperatuur wat hoger is ze 
zich dan sneller ontwikkelen. Wel goed opletten want zodra het 
donker is verlaten ze op het moment suprême hun plek. De volgende 
ochtend zie je niets meer dan een lege kale plek. Ja en helaas gaan de 
meeste de overloop in of worden door andere dieren verorberd. De 
jonkies gaan namelijk, zoals ook in de natuur gebeurt, altijd naar 
boven (pelagische zone). Anemoonvissen verdedigen hun broedsel 
heel fel.  
 
Anemoonvissen zijn hermafrodiet. Ze worden allemaal als man 
geboren en één daarvan wordt een vrouwtje. Herkenbaar omdat ze 
groter is dan het mannetje. Een ander verschil bij de percula en 
ocellaris is, dat de hoek van de tweede witte band die de voorste 
begrenzing van de tweede witte band vormt bij het vrouwtje groter is 
dan bij het mannetje. Regelmatig is te zien, dat het mannetje en 
vrouwtje vlak tegen elkaar aan trillende bewegingen naar elkaar 
maken. Een eigenschap die je bij alle soorten ziet, maar bij de 
kleintjes valt het wat meer op. Het mooist is als het mannetje zijn 
uiterste best doet om te imponeren en het vrouwtje er stoïcijns naast 
blijft zwemmen. 
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De anemoon kan gaan "wandelen" en ook al zet je hem telkens terug 
op zijn oude of op een andere plaats, hij zoekt zelf zijn plekje waar 
hij graag wil zitten. Bijna altijd daar waar je hem natuurlijk niet wilt 
hebben. Vervelend is het wel. Soms ben je daar zelf de oorzaak van. 
Verander je bijvoorbeeld de stroming of verplaats je een steen dan 
kan het gebeuren dat de anemoon plotseling aan de wandel gaat en 
zelfs een plek zoekt bij een uitstromer of overloop. De 
anemoonvissen kunnen hun anemoon verlaten als bijvoorbeeld de 
stroming daar te sterk is. Het gebeurt ook dat ze gewoon mee 
verhuizen. Vinden ze geen ander onderkomen dan gaan ze vlak 
boven de bodem een plekje zoeken of ze gaan op zoek naar een 
andere gastheer. Je vindt het niet geslaagd dat de anemoon zich vlak 
naast een leder- of steenkoraal nestelt. Ze hebben een sterk netelend 
vermogen. Dat is niet best voor je koraal. Je moet er eveneens 
rekening mee houden dat een anemoon heel groot kan worden. Dit 
alles kan een reden zijn om zo’n dier niet aan te schaffen.  
 
De bekendste anemonen die geschikt zijn voor anemoonvissen zijn: 
diverse Heteractissoorten, Radiathus, en Stichodactyla  
(vroeger Stoichactis of in het Nederlands: Tapijtanemoon).  
Overigens kunnen anemonen heel goed gehouden worden zonder 
anemoonvissen. Tussen de anemoonvis en de anemoon is niet direct 
sprake is van een symbiose maar meer van commensalisme. Ze 

kunnen in feite zonder 
elkaar. Hier bestaat 
nog weleens discussie 
over. Ik heb gelezen 
en op de vele video-
opnamen gezien dat 
Amphyprions en de 
Premnas altijd in de 
natuur in symbiose 
leven met anemonen. 
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Niet iedereen wil een anemoon in zijn aquarium en je gaat op 
zoek naar een andere mogelijkheid, want je wilt toch 
anemoonvisjes. Voor de kleiner anemoonvissen is er wel een 
oplossing. Om ze iets anders aan te bieden kun je denken aan 
een grote lederkoraal, een Sacrophyton of Sinularia. Je moet er 
wel rekening mee houden dat dit voor de grotere 
anemoonvissen niet bepaald de juiste oplossing is. Het risico is 
groot dat de leder niet meer open gaat en het na een tijdje laat 
afweten.  
 
De korte op- en neergaande bewegingen zijn kenmerkend voor 
de anemoonvissen. Voelen ze zich happy dan staan de 
buikvinnen van bijvoorbeeld de percula en ocellarisen strak 
naar beneden. Een paartje dat een "gastheer " bewoont zal zijn 
territorium fel verdedigen. Vooral tegen eigen soortgenoten. 
Alle anemoonvissen zoeken uiteindelijk een eigen plek. Andere 
vissen zwemmen, na een dreigende waarschuwing, doorgaans 
direct een andere kant op. Dus als er voldoende ruimte is dan 
hoeft het geen probleem te zijn.  
 
Het komt ook voor dat in de anemoon, bijvoorbeeld de 
tapijtanemoon, ook wel eens een krabbetje of garnaaltje een 
plekje heeft gevonden. Doorgaans worden die met rust gelaten. 
De perculaatjes en ocellarissen zitten het liefst laag of in het 
midden (hoogte) van het aquarium. De halsband (A. 
perideraion) heeft er geen moeite mee om wat hoger te zitten. 
Die past eveneens heel goed bij ongewervelde dieren en kan 
samen met andere anemoonvissen goed gehouden worden. 
Bron: Cerianthus Ian Kerkhof 
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CHECKLIST OM BLAUWALG IN JE AQUARIUM AAN 

TE PAKKEN  
 
Stap 1: de preventieve maatregelen 
Maak de filter, filterbuizen en impeller schoon. Ververs de 
filterwatten. Ververs minstens 50% aquariumwater. Verwijder 
zoveel mogelijk blauwalg & vuil. Controleer de stroming en 
plaats eventueel een extra stromingspomp. Doseer nitraat: 
20ppm voor bakken met veel planten, 5ppm bij weinig planten. 
Schakel de verlichting af.  
 
Stap 2: de black-out. 
Plaats een luchtpomp voor extra zuurstof. Indien aanwezig, 
schakel het CO2-systeem uit. Verduister de bak volledig met 
plastic zakken en plak de randen af. Verduister nog verder met 
karton, handdoeken……. Controleer de zwakke plekken voor 
gaatjes waar licht door kan, bv. Filterslangen. Laat de bak 2 á 3 
dagen met rust. Niet spieken !!!! 
 
Stap 3: de chemisch behandeling. 
Verwijder de zakken, karton, handdoeken. Verwijder de 
luchtpomp en schakel het licht en CO2 terug in. Ververs 
minstens 50% van het water. Doseer opnieuw nitraat en andere 
meststoffen. Voeg meerdere dagen een middel toe tegen 
blauwalg, bv. Bleu Exit (zie handleiding). Na de behandeling: 
50% water verversen en meststoffen doseren.  
 
Extra nuttige tips:  
1.Is nitraat schadelijk voor vissen?: http://www.aquascaping-
blog.com/216/nitraat-aquarium-schadelijk-vissen. 
2.Veroorzaken voedingstoffen algen? http://www.aquascaping-
blog.com/486/voedingsstoffen-algen-aquqrium. 
3.De Estimative index: http://www.aquascaoing-
blog.com/194/estimative-index. 
4.Gratis e-book “Algen voorkomen”. http://www.aquascaping-
blog.com/182/ebook-redeenen-algen 
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BAKKENSCHOUW 
 
Daar wij in januari 2016 samen zijn gegaan met ATTV Voorne 
willen wij weer een bakkenschouw opzetten. Dit is vooral 
bedoeld voor beginnende aquarianen, maar ook  hobbyisten, die 
al wat langer een aquarium hebben, kunnen hiervan gebruik 
maken.  
 
Een aantal ervaren leden komen dan bij u thuis om eens een 
praatje te maken over uw hobby. Bovendien zullen zij de 
inhoud en toestand van uw aquarium met u bespreken of daar 
met u over discussiëren. Ook zullen zij u, zo nodig, adviezen 
verstrekken die u eventueel zou kunnen opvolgen, verplicht is 
dat natuurlijk niet; het is en blijft UW aquarium.    
 
Wij willen, als u dat goed vindt, daar dan een verslag over 
schrijven in ons clubblad en daarbij één of meer foto’s van uw 
aquarium plaatsen. 
 
U kunt zich voor de bakkenschouw opgeven op e-mailadres 
rinus.bekker@upcmail.nl 
Dan maken wij een afspraak om bij u langs te komen. 
 
Activiteitencommissie 
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           Verkoop via uw plaatselijke aquarium leverancier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 nieuw 

  pand 
 
21 januari  Lezing; A Sanderse 
 
25 februari Algemene leden vergadering 
 
17 maart  Lezing labyrintvissen, T Verheij 
 
7 april  Presentatie vijverkeuring, R van Brakel 
 
21  april  Lezing Esthetica in het aquarium  
   Adrie van Holstein 
 
? Mei  Open dag, datum volgt 
7/8 mei  Vijverkeuring door R van Brakel 
19 mei  Lezing, W. Tomey 
 
10/11 september Huiskeuring 
? september Lezing, Vijver winterklaar maken door

  M Swarttouw (datum volgt) 
 
20 oktober Uitslag huiskeuring 
 
27 november Sinterklaasfeest 
 
22 december Kerstavond 
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