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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 
 

 
 
 
In de maand februari is niet echt veel gebeurd binnen onze 
vereniging, de normale gang van zaken is weer terug gekeerd na alle 
maanden van voorbereiding en afwikkeling om alles naar behoren te 
laten verlopen. 
 
In de afgelopen periode is het zowaar gelukt contact te krijgen met 
Evides, na vele telefoontjes en e-mailberichten  met ondermeer de 
gemeente Rotterdam en Grontmij lijkt er nu eindelijk schot in de zaak 
te komen. 
Al is er nog geen afspraak met Evides, de eerste vervolgstappen zijn 
gezet! 
 
Wat wel onze aandacht vroeg is dat onze oud-voorzitter, Willem 
Clement, geopereerd is en het herstel van deze operatie langer duurt 
dat gehoopt, iets wat vooral voor hem erg lastig is. 
Wij wensen Willem daarom langs deze weg een voorspoedig herstel 
en hopen hem weer snel op de vereniging te mogen begroeten. 
 
De op donderdag 25 februari gehouden algemene ledenvergadering 
was druk bezocht, de opkomst met 38 personen, onder anderen van 
voormalige leden van AV Voorne, was dan ook als goed te 
bestempelen. 
 
In ons volgend clubblad, april 2016, zal hier uitgebreider op worden 
ingegaan. 
 
Veel leesplezier en graag tot ziens. 
 
Voorzitter 
Dirk van Elteren 
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Wist U Dat ?! 
 
Geachte Burgemeester…… 
 

Deze brief heeft Hans Vermeer aan de burgemeester geschreven en 
onze vereniging daarmee ruim €1.500,00 bespaard. Na overleg 
tijdens de laatste bestuurs- vergadering is besloten deze brief ter 
kennisgeving op te nemen in ons clubblad. (Note redactie: Uit 
betrouwbare bron weet ik dat hier héél veel tijd en werk voor geweest 
is. Een compliment aan het bestuur en in bijzonder Hans is meer dan 
zeker op zijn plaats). 
 

 

 

 

 

Burgemeester van Rotterdam 
Postbus  70013 
3000 KR  Rotterdam 
 
Spijkenisse, 01 december 2015. 
 
Betreft:  afgifte van gewijzigde horecavergunningen m.b.t. 
Aquarium- en Vijververeniging Groot Hoogvliet, KvK nummer 
40341772 

Geachte Hoogedelachtbare heer A. Aboutaleb, 

Onze vereniging, die op 11 januari 2016 zijn vijfenvijftigjarig bestaan 
hoopt te vieren, is geruime tijd gevestigd geweest op het adres 
Gebbeweg 12 te Rotterdam Hoogvliet. 

De vereniging telt rond de honderd leden. 
 

Ongeveer drie jaar geleden werd ons door de huisbaas 
(Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) gemeld dat ons pandje op de 
nominatie stond om te worden gesloopt. Ons werd toen een nieuwe 
locatie toegewezen in de voormalige Koelmanschool aan de  
 

-  9  - 



Gebbeweg 14. Omdat het hebben van een eigen onderkomen van  
essentieel belang is voor het voortbestaan van de vereniging zijn wij 
met deze verhuizing akkoord gegaan, wetende dat daar ongetwijfeld 
kosten aan verbonden waren omdat niet alle inventaris meer 
bruikbaar was en gelijk de mogelijkheid werd benut om tot 
vervanging of opknappen over te gaan. Dit nieuwe pand moest echter 
eerst door Ontwikkelings-bedrijf Rotterdam aan de huidige eisen 
worden aangepast. Pas dit jaar werd ook daadwerkelijk met de 
werkzaamheden begonnen en half oktober zijn wij geleidelijk aan 
begonnen om de inventaris over te brengen naar het nieuwe adres, 
zo’n 75 é 100 meter verderop in de straat. 
 
Onze vereniging ontvangt geen subsidie en moet dus volledig zelf 
aan de nodige geldmiddelen zien te komen om (onder andere) huur- 
en energiekosten te kunnen betalen. Buiten huur- en energiekosten 
moet eveneens geld beschikbaar zijn voor het houden van lezingen of 
videopresentaties en aquarium- en vijverkeuringen.     
Onze contributie is met opzet laagdrempelig gehouden teneinde 
zoveel mogelijk personen in de gelegenheid te stellen om lid van de 
vereniging te worden. Velen hebben uitsluitend een A.O.W.-
uitkering. 
Alléén op basis van de jaarlijks te innen contributie kunnen wij net 
drie maanden huur- en energiekosten voldoen.  Daarom worden in 
onze Visklas aan de leden eveneens visjes, plantjes en visvoer tegen 
gereduceerde prijzen verkocht. Bovendien kan men aan de bar koffie, 
een biertje of limonade bestellen. 
Wij zijn voor dat laatste dan ook in het bezit van een drank- en 
horecavergunning alsmede van een exploitatievergunning. 
 
Hierin ligt dan ook ons probleem. Begin dit jaar is onze 
exploitatievergunning nog voor de duur van vijf jaar verlengd. Op  
mijn verzoek om de vergunningen geldig te verklaren voor het 
nieuwe adres ontving ik een brief van Gemeente Rotterdam dat ik, 
alvorens men mijn verzoek in behandeling kon nemen, eerst een 
bedrag van €  1.535,00 moest overmaken. Bij niet tijdige betaling 
“kan de burgemeester na het verlopen van de termijn het besluit 
nemen de aanvraag niet te behandelen.”  
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Nu zal dat bedrag zijn gebaseerd op de exploitatie van een volledig 
café of restaurant dat zes dagen per week geopend is en met een 
omzet van € 100.000,00 of meer; onze vereniging is slechts zeven uur 
per week geopend, namelijk op de donderdagavond van 19.00 uur tot 
23.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Onze 
drankjes worden “gewoon” bij de detailhandel ingekocht en ook de 
winst daarop is minimaal.  
De winst op de verkoop van de hierboven genoemde artikelen zorgt 
er echter voor dat wij net in staat zijn om alle kosten jaarlijks te 
kunnen voldoen. Het ene jaar hebben wij een klein 
exploitatieoverschot, het andere een klein exploitatietekort. In 
principe zijn wij een non-profit organisatie. 
 
De nota van € 1.535,00 valt ons dan ook rauw op ons dak. Aan de ene 
kant zijn wij geen café maar een vereniging die (volgens de statuten) 
ten doel heeft: “Het bevorderen van de belangstelling voor en de 
studie van de waterfauna en -flora in het algemeen en het aquarium 
en de vijver in het bijzonder”. 
Aan de andere kant zijn wij door Gemeente Rotterdam 
(Ontwikkelingsbedrijf) min of meer verplicht gesteld om een ander 
pand te gaan gebruiken; van ons zelf was er geen enkele noodzaak 
om te gaan verhuizen.  
Van diezelfde gemeente (Veiligheid Horecavergunningen) worden 
wij thans “beboet” voor onze medewerking aan de verhuizing. Dat 
kan toch niet de bedoeling zijn?    
Onze begroting op jaarbasis is een kleine € 10.000,00 en de leges 
hakken daar flink in. 
 
Ik verzoek u vriendelijk om de leges te matigen of kwijt te schelden 
en/of ons de niet gebruikte termijn van de in januari van dit jaar 
aangeschafte exploitatievergunning te restitueren. 
Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
J.M. Vermeer 
Aquarium- en Vijververeniging Groot Hoogvliet 
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Uitnodiging lezing “Labyrintvissen” 
 
Op 17 maart 2016 hebben wij voor u uitgenodigd:   

De heer: T.Verheij  
 
Bijna alle aquarium liefhebbers hebben weleens een koppel 
labyrintvissen gehad of het nou leery`s, blauwe spatten of colisa 
lalia`s waren of zijn, die kennen we eigenlijk allemaal wel, maar wat 
we bijna niet weten is dat er een heleboel labyrintvissen zijn die uit 
Afrika komen en helemaal geen schuimnesten bouwen. Tijdens de 
lezing worden alle soorten getoond met hun eigenschappen maar ook 
de vele soorten uit het Aziatisch deel van de wereld en natuurlijk 
gaan we ook kijken wat de Aziatische landen zoal kweken voor de 
Europese markt en dan met name de vele soorten betta`s en dan niet 
alleen de splendes maar alle betta soorten. U zult verbaasd zijn over 
de vele soorten en als je goed zoekt bij uw plaatselijke handelaar dan 
zullen er zeker van tijd tot tijd soorten bij zitten die we vanavond 
krijgen te zien. 
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VIJVERKEURING 
 

Extra aankondiging 
 
Na de fusie met ATTV Voorne, heeft onze vereniging er veel 
vijverliefhebbers bij. 
Wij willen dit jaar dan ook weer een vijverkeuring gaan houden. 
 
De vijverkeuring zal gehouden worden 23/24 april 2016. 
 
Als keurmeester hebben wij Dhr. Ron van Brakel bereid gevonden 
om de keuring te verrichten. 
 
Aanmelden op mailadres secretaris@groothoogvliet.nl, of op de 
intekenlijst in de visklas.  De inschrijving moet voor 16 april 2016 
binnen te zijn.  
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Hele bekende soorten die we of al eens gehouden 

hebben of u heeft ze  zeker al eens gezien bij uw 

handelaar 



Perikelen van een lek aquarium (2) 
 
Een aantal clubbladen geleden had ik al verteld dat wij kampte met 
een lekkage van de Malawibak. Na een reparatie bleef de lekkage 
hardnekkig wat achteraf een later verkeerd gemonteerde uitstromer 
van de pomp bleek. Oh Oh wat hebben we toen gelachen. Maar 
helaas, de lekkage is in alle hevigheid teruggekomen. Na dagelijks 
gedweil, tot een emmer in een hoek waar elke dag ruim een liter 
water in stond. Tijd voor drastische maatregelen!  
 
Na weer de bak leeg gehaald te hebben blijkt de fabrieks lijming van 
het glas te deformeren c.q. los te laten. De Juwel Trigon met 
bouwjaar 2007 (stikker aan onderzijde) is verlijmd en alle randen van 
de bak zitten in een kunstof profiel. Tussen het profiel en glas zijn 
duidelijk water- en luchtbellen te zien, waar het ook lekt. Reparatie 
blijkt een hoop tijd te kosten en waarschijnlijk ook kostbaar. Na 
ampele overwegingen wordt de bak nog dezelfde week pontificaal 
door de grof-vuil-vuilnisman voor de deur aan gruzelementen geplet.  
 
Een mede clublid heeft een zéér mooi aquarium te koop en hebben 
die ook bezichtigd. Daar dit echter een rechte bak is zou dit mijn 
complete hoekbak inrichting tenietdoen en heb ik de koop niet 
gedaan. Op zoek dus naar een nieuwe Trigon 350. Toeval wil dat via 
Facebook iemand dit aquarium te koop aanbood. Wegens 
omstandigheden enzo. Helaas, de een zijn dood…… Voor een zéér 
schappelijke prijs kon ik de bak overnemen met origineel onder 
meubel. Er was echter wel een voorwaarde. Ik moest alles 
meenemen, bak, inhoud en accessoires. En, ik moest de bak komen 
bekijken terwijl die nog vol stond. Gelukkig ben ik met een grote bus 
gegaan. Na aankomst valt ons gelijk op hoe kraakhelder het water is. 
(Kan verkooptruc zijn door waterwissel natuurlijk). De verkoper 
vertelt echter dat hij lange tijd niets aan het aquarium heeft gedaan 
wat wel weer te zien is aan een hoop poep en vuil op de bodem. Op 
de salontafel staat een arsenaal uitgestald van test sets, supplementen, 
voeders, chemie etc etc waar een apotheker jaloers op zou zijn. Dit is 
overigens allemaal in de kliko gegaan. Verder tassen vol met 
luchtpompen, Eheim filter, slangen, bruisstenen, reservedelen (vele  
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nog in verpakking) verwarmingen en noem maar op. Na het aquarium 
leeg gehaald te hebben en alles in de bus geladen te hebben kwam er 
nog een verrassing. Diverse stukken kienhout waaronder een stuk 
waarvoor je minimaal 100 euro in de winkel voor betaalt. Verder 
decoratiestukken zoals Romeinse muren, Griekse Amforen, tunnels, 
bruggen, kitsch met een grote K. Die heb ik achtergelaten met de tip: 
‘Zet dat in je tuin bij het vijvertje’. Eenmaal thuis eerst de bak maar 
eens goed schoon gemaakt en weer ingericht.  
 

 
 

Onze eigen bak was met externe biologische filtering, de zogenaamde 
bioloog. Deze nieuwe bak heeft echter het originele Juwel Bioflow 
binnen filter, intern. Zonder echt reclame te willen maken ben ik toch 
wel een beetje lyrische over hun systeem. Vanaf het begin hebben we 
kraak en kraakhelder water. Het valt gewoon op. Dit filter doet 
gewoon wat het belooft. Ik moet wel zeggen dat de Trigon 350 
origineel geleverd wordt met een 400 liter pomp en dit aquarium 
geüpgraded is naar 1000 liter per uur.  
 
Minpunten? Tuurlijk die zijn er ook. De originele verlichting bestaat 
uit twee balken met elk 2 tl-buizen. De tweede rij doet het wel of 
soms niet. Opgelost door de gehele lichtkap te vervangen met mijn 
eigen kap met computer gestuurde led verlichting. Tweede euvel: de 
filterpomp is niet storend maar wel hoorbaar aanwezig en moet 
waarschijnlijk nieuwe rotor in. Derde: De originele verwarming staaf  
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houdt het water niet op temperatuur, is vervangen door mijn eigen 
krachtige Jaeger. Het meegenomen zeer diverse vissenbestand heeft 
her en der een plaatsje gevonden. Alleen een zéér grote Plectosomus 
heeft thuis nog een tijdje gelogeerd. Uiteindelijk door iemand mee 
genomen en zwemt nu in Lelystad. 
 

 
 
Rob 
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Minder geschikte bomen voor bij de vijver 

De goudenregen (Laburnum anagyroides) is een plant uit de 
vlinderbloemenfamilie (Leguminosae) die zijn naam dankt aan de 
lange hangende bloemtrossen. In het wild groeit de goudenregen in 
Midden- en Zuid-Europa. De hoogte kan 7 m bedragen. De hele 
plant, maar vooral de peulen, bevatten een giftige nicotine-achtige 
verbinding, cytosine. De boom werd veel aangeplant in parken, 
tuinen en langs straten vanwege de sierwaarde maar de soort wordt 
tegenwoordig vanwege deze giftigheid minder vaak aangeplant. 

De kroon is smal met 
opstijgende, gebogen 
takken. De boom 
heeft een gladde 
schors die eerst groen 
is, maar later 
groenachtig bruin 
wordt. Er zijn fijne, 
oranjekleurige 
schilfers te zien. De 
boom heeft 
grijsgroene twijgen, 

voorzien van grijze haartjes. De bladeren zijn samengesteld drietallig. 
De deelblaadjes zijn eivormig en gepunt. Ze zijn 3-8 cm lang. De 
bladsteel heeft een variabele lengte (2-6 cm). De bovenzijde van het 
blad is grijsachtig groen, de onderzijde is blauwachtig grijs en is 
voorzien van zilverkleurige haartjes. De bloemen (zie foto) zijn 
heldergeel en hangen in trossen van 10-30 cm bijeen. De bloempjes 
hebben een vlindervorm.                                                                       

De vruchten van de goudenregen zijn slanke peulen van 4-8 cm lang. 
Vaak zijn ze gedraaid. In de peulen zitten zeer giftige zwarte zaden. 
De gouden regen is door de giftige peulen minder geschikt voor een 
tuin waar kinderen of honden spelen of voor de vissen in de vijver. 
Bron: Internet 
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Zeewater aquaristiek 
 
Zoöxanthellen -  Hoe zat het ook al weer? 
Zoöxanthellen zijn kleine eencellige algensoorten die in symbiose 
met koralen leven. Zoöxanthellen geven een kleureffect aan koralen, 
variërend van fluorescerend groen, diepblauw, oranje en bruin. 
Koralen kunnen hun zoöxanthellen verliezen, bijvoorbeeld door een 
te hoge temperatuur van het zeewater. Zoöxanthellen zijn vooral 
geconcentreerd in de tentakels van de poliepen van het koraal.  
 

 
Onder invloed van zonlicht zetten zij via het proces van 
fotosynthese het kooldioxide afkomstig van het koraal om in 
zuurstof, dat nodig is om de poliepen in leven te houden. Men neemt 
aan dat dat de koralen de zuurstof en koolhydraten die door de algen 
worden geproduceerd voor hun eigen stofwisseling gebruiken, en dat 
de algen profiteren van het door het koraal afgescheiden kooldioxide 
en andere afvalstoffen. Bepaalde invloeden van buitenaf, zoals 
opwarming van het zeewater kunnen leiden tot een afsterven van de 
zoöxanthellen, wat verbleking van koraal en uiteindelijk afsterven 
van de kolonie tot gevolg kan hebben. 
 
In de aquaristiek komt dat al eens voor wanneer een koraal slecht 
verzorgd wordt of bij wijziging van de kwaliteit van het zeewater, 
bijvoorbeeld door een verhuizing of te hoge watertemperatuur. In dat 
geval toont het koraal alle signalen van onwelheid en kan het in 
slechte omstandigheden sterven. In de praktijk zal het koraal in 
optimale verzorgingscondities vrij snel nieuwe zoöxanthellen 
aantrekken uit de omgeving en in enkele weken weer "in conditie" 
zijn. 
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Nieuwe namen voor populaire siergarnaaltjes 
 
Bekend als Caridina serrata en tijgergarnaal, Caridina logemanni en 
Caridina mariae 
 
Het populaire zoetwaterdwerggarnaaltje dat, zonder weten-schappelijke 
onderbouwing, de naam Caridina serrata droeg, heeft een nieuwe naam 
gekregen. Deze door liefhebbers geopperde naam voldeed destijds aan een 
behoefte en heeft standgehouden tot 2014.  
 

De naam Caridina 
serrata (foto) wordt 
door liefhebbers nog 
vaak gebruikt voor het 
populaire ‘bijtje‘. 
Hoewel Zoology of the 
Far East, werd 
aangenomen dat een 
officiële, 
wetenschappelijke 
benaming tot dusver 
ontbrak en zo werd het 
taxonomisch gezien 

tijd voor een identificatie die werd uitgevoerd door Klotz en von Rintelen. ( 
zie referenties ). Zij stelden het ‘bijtje’ op naam als: Caridina logemanni 
Klotz, W.& von Rintelen, T. 2014. Dit ter ere van de gebroeders C. en F. 
Logemann, die bij onze oostenburen bekend zijn als specialisten in kweken 
van zoetwater siergarnalen. 
 
Onder aquariumliefhebbers in Nederland waren de kleine ‘bijtjes ‘niet 
alleen populair vanwege hun kleur, gedrag en ongebreidelde voortplanting 
maar vooral als onvermoeibare algeneters en opruimers van organisch 
materiaal. Vooral decoratief met aquatische planten ingerichte aquaria 
profiteerde daarvan want hinderlijke ontsierende algen verdwenen als 
sneeuw voor de zon. Intussen zijn vele jaren verlopen en er zijn talloze 
nieuwe kleurslagen ontstaan binnen hetzelfde geslacht Caridina logemanni. 
 
Fantasienamen en kleurmutaties 
In principe betekent dit niet dat daarmee alle populaire ‘populaire 
‘fantasienamen ‘waaronder selectief gekleurde kweekvormen van dit  
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garnaaltjes bekend zijn nu waardeloos zijn geworden, want liefhebbers zijn 
vasthoudend als het gaat om van oudsher ingeburgerde, populaire namen. 
Dwerggarnaaltjes worden in de vrije natuur doorgaans aangetroffen in 
dichtbevolkte kolonies die op hetzelfde substraat leven en waarvan de 
individuen zonder uitzonderring eenzelfde leefwijze bezitten en een 
overwegend uniform kleurpatroon vertonen. De eerste vanuit Hongkong 
geëxporteerde dwerggarnaaltjes vertonen veel overeenkomst met het 
kleurpatroon van honingbijen en werden dan ook populair ‘bijtjes‘ genoemd 
of Caridina serrata naar het kenmerkende zaagtandmodel van de korte 
voorhoofdstekel.  
 
Kleurmutaties komen in de vrije natuur relatief weinig voor. Er werden 
binnen de enorme bevolkingsdichtheid in hun habitats onder de 
dwerggarnalen af en toe toch individuen aangetroffen met afwijkende kleur 
of kleurpatroon; dat gold ook voor het ‘bijtje ‘ 
Het begrip kleurmutatie laat zich vertalen in het vermogen van dieren en 
van sommige planten om van kleur ter veranderen.  
 
Er bestaat een zogenaamde trage kleurverandering door vorming van 
nieuwe pigmenten in de huid, die ontstaan onder de invloed van licht of 
straling. Belangwekkend is echter de snelle kleurverandering die ontstaat 
door verplaatsing en of vervorming van kleurstofcellen  
(chromatoforen) in de huid. Dankzij de plasticiteit van deze chromatoforen 
kunnen kleurpatronen zich wijzigen, maar ze oefenen ook invloed uit op de 
intensiteit en of verandering van kleur. Dit kan vooral optreden wanneer er 
meerdere soorten chromatoforen in een individu aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld zwarte, rode en gele, zoals dat bij de ‘bijtjes ‘het geval is. Over 
de oorsprong of aanleiding tot de kleurverandering van afzonderlijke 
individuen in een garnalenpopulatie is nog weinig bekend. Het lijkt erop dat 
diverse kleurslagen erfelijk zijn. Soms is er echter ook sprake van terugslag, 
waarbij een aantal jongen weer in het oorspronkelijke, natuurlijke 
kleurpatroon terugvallen.  

 
De algemene indruk is dat hij in gevangenschap gekweekte Caridina 
logemanni kleurmutaties veel meer voorkomen dan in de vrije natuur het 
geval is. Kwekers stimuleren dir door het toepassen van strenge 
kleurselectie ( vorm van inteelt ) bij het kweken. De felgekleurde 
kweekvormen ontstonden dus deels door spontane kleurverandering in de 
jongen; die aparte kleurvormen werden op hun beurt bewust door kwekers  
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ingezet om andere kleurvormen met een meer of  minder duurzame kleur of 
vast kleurpatroon te verkrijgen. 
 
De Habitats 
Tot dusver is bekend dat de oorspronkelijke natuurlijke habitats van de 
bijengarnaaltjes zich bevinden in drie kleine bergmeertjes gelegen in de 
New Territories in noordoost Hangkong waar ze als enige soort in het 
geslacht worden aangetroffen. De nauwverwante soort Caridina cantonensis 
leeft in de omringende stromende wateren. Proeven op het verblijfswater in 
de habitats van de bijengarnaaltjes bracht onder meer een Ph 6,0 eg 33 
Us/CM EN 8,1 MG o2 O2 op de meter bij een temperatuur van 19,8 C . 
Met het verschijnen van de felgekleurde kweekvormen is de populariteit 
van het oorspronkelijke bijengarnaaltje aanzienlijk algenomen. Bovendien 
bestaat de indruk dat de intensief gekleurde kweekvormen hun betekenis als 
algeneter dreigen te verliezen. Technisch gezien behoren ze dus 
overwegend tot dezelfde soort, dus Caridina logemanni. 
 
Een andere populaire soort, bekend als tijgergarnaal, die wat forser is en 
strepen langs de gesegmenteerd flanken bezit, heeft thans ook een erkende 
wetenschappelijke naam gekregen, namelijk Caridina mariae. Tot dusver is 
een bergbeek nabij de stad Liny in de Provincie Guangdong bekend als 
oorspronkelijke habitat van Caridina mariae, evenals een ander moerassig 
vindgebied bij Conghua in dezelfde provincie. Vermoedelijk is het 
verspreidingsgebied groter dan tot dusver werd aangenomen. Het water ter 
plaatse gaf bij meting een pH van 7.0 aan en een EG van 40 uS/cm, te 
beschouwen dus al uitzonderlijk zacht water. Ook van Caridina mariae 
zouden uit na kweek opvallende kleurvormen bekend zijn. Klotz en von 
Rintelen beschreven verder nog een derde Caridina soort, te weten 
Caridina congluensis die in dezelfde habitat wordt aangetroffen als de 
tijgergarnaal in het Gonghua moeras. Deze soort blijkt van weinig betekenis 
te zijn binnen de aquaristiek. 
 
Tekst W.A. Tomey Het aquarium 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - 22  - 

                    

 

 

 

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….. 
 

 

Ik zal mij zelf even voorstellen mijn 
naam is Danny Kruithofkremer 
geboren op 04-02-1969 te Rotterdam.  
 
Van jongs af aan heb ik interesse in wat erin of aan het water gebeurt. 
Daarom heb ik twee hobby's die met water te maken hebben; de 
eerste namelijk vissen en zoals iedere kleine jongen heb ik dit geleerd 
van mijn vader en opa. In het begin op kleine visjes en nu probeer ik 
ze het liefst zo groot mogelijk te vangen en dit laatste gaat me 
gelukkig goed af.  
 
Mijn tweede hobby is ontstaan door de eerste, hierdoor was mijn 
interesse gewekt in wat er onderwater groeit en bloeit. Toen ik nog 
thuis woonde hadden wij een klein aquarium met wat guppen, 
zwaarddragers en div andere soorten vis. Later werden dit kleine 
karpertjes, zeeltjes en bittervoorntjes deze werden als jongbroed 
gevangen en grootgebracht totdat ze uit het aquarium groeiden. Zelfs 
palingen heb ik gehouden alleen dit waren ware ontsnappings 
artiesten iets waar mijn moeder niet blij van werd. Toen ik vele jaren 
later op mijzelf ging wonen kwamen de kriebels voor een aquarium 
terug. 
 
Na veel info te hebben vergaard ben ik lid geworden van Aqua Terra 
Zuid. Het eerste jaar met een meterbak begonnen en door schade en 
schande wijs geworden met vele problemen. Maar door te 
luisteren en te vragen aan de leden en veel, heel veel te lezen in 
goede aquarium boeken ben ik veel te weten gekomen over deze 
mooie hobby. Ja mensen, lezen dus, geen internet zoals velen mensen 
doen.  
 
In het tweede jaar dat ik lid was een groter aquarium aangeschaft van 
160x55x60 waarmee ik voor het eerst mee deed aan een huiskeuring 
en deze tot mijn grote verbazing won. Sindsdien probeer ik altijd mee  
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te doen en hierdoor meer te  leren en te kijken bij anderen, zo kom je 
ook veel te weten .Later toen Ids Achterhof bij ATZ stopte met het 
onderhoud, verkopen van vis en planten heb ik dit van hem 
overgenomen met af en toe een beetje ondersteuning bij problemen. 
Tevens ook nog een aantal jaren als penningmeester gefungeerd te 
hebben te moeten besluiten om deze vereniging te moeten opheffen 
door een teruglopend aantal leden. Na dit ben ik met een aantal oud 
leden overgestapt naar AV. Groot Hoogvliet daar ik in het verleden 
ook al een aantal malen een lezing heb mogen bij wonen voelde 
dit goed.  
 
Nu ik lid ben van AV. Groot Hoogvliet zit ik in de activiteiten 
commissie en tevens coördineer ik het onderhoud van de div. show 
aquaria dit tezamen met Theo Fischer en Dick De Heijer om er samen 
wat moois van te maken. Dit gaat niet altijd goed maar daar proberen 
we dan samen een gepaste oplossing voor te vinden. Ook hier doe ik 
mee met de huiskeuringen en hoop ik op 19 maart een goed resultaat 
te behalen bij de districtskeuring. Het leuke aan deze hobby is dat het 
vele onderwerpen kent het kweken van vis, planten en techniek. Het 
verzorgen van planten en om deze zo groot en gezond mogelijk te 
krijgen en te houden is iets aparts, iets waar ik me de laatste tijd voor 
interesseer.  
 
Er wordt regelmatig aan mij gevraagd hoe ik dit voor elkaar krijg. 
Hier een tip van de sluier een plant heeft meerdere dingen nodig om 
te groeien: licht, Co2, temperatuur en voeding (dit in een juiste 
verhouding). Dit bestaat uit meerdere componenten namelijk macro-
en microstoffen als hier een component mist zal de plant uiteindelijk 
enen gebrek gaan vertonen dus zorg dat hier altijd voldoende van 
aanwezig is. Dan zult uw aquarium misschien in de toekomst ook 
eruitzien als een aquarium van een kampioen. 
 
 
De pen geef ik door aan Dick Sigmond. 
 
Mvrgr Danny Kruithofkremer 
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Het zeewater aquarium (1) 
 

De aandacht die het zeeaquarium op dit moment krijgt, gaat vooral 
uit naar het koralenaquarium. Ook veel startende aquarianen willen 
het liefst zo’n prachtige bak met kleurrijke steenkoralen. Daar komt 
natuurlijk wel heel wat voor kijken om zoiets in je huiskamer te 
zetten. Naast kennis die je hiervoor absoluut nodig hebt, kan het een 
kostbare zaak zijn, want niet alleen de aanschaf van koralen is een 
dure aangelegenheid maar ook de technische toebehoren en middelen 
dragen hieraan hun steentje bij. Je zult er alles aan moeten doen om 
ze goed te houden en ze zelfs te laten groeien. Naast de aandacht voor 
koralen zou je er ook over kunnen nadenken om het accent eens naar 
de vissen te verschuiven of om hier juist mee te beginnen. Natuurlijk 
moet je er rekening mee houden, als je toch te zijner tijd steenkoralen 
wilt houden, dat ze reefsafe zijn. Het is niet leuk dat ze aan je mooie 
koraaltjes gaan peuteren. Ik kan je geruststellen want er zijn heel veel 
soorten die je in zo’n reefaquarium kunt houden. 

 
Door beginnende 
aquarianen is het heel 
boeiend om eens je 
aandacht op de visjes te 
richten. Het bestuderen 
van het gedrag van deze 
bewoners is zeker de 
moeite waard. Daarom 
ga ik nu eens een ander 
belangrijk onderdeel 
van onze hobby 

beschrijven namelijk de vissen in ons aquarium. In deze aflevering 
schrijf ik iets over de welbekende anemoonvissen.  
 
De grootte van je aquarium speelt een belangrijke rol. Soms is dat 
juist heel bepalend welke vissen en hoeveel van een soort je hierin 
wel of niet kunt houden. In een één-meter-aquarium kun je minder 
vissen plaatsen, vooral van dezelfde soort, dan in een aquarium van 
ruim twee meter of meer. Na het opstarten van je aquarium met  
 

-  26 - 

levend steen of keramiek zou je hierin wat lederkoralen, oortjes, 
buttons of een anemoon kunnen plaatsen. De eerste drie kun je op een 
vaste stek neerzetten. Ze blijven daar staan. Een anemoon kun je wel 
ergens neerzetten maar hij gaat zelf op zoek naar een geschikte 
plaats. Het is belangrijk dat een anemoon eerst een vaste standplaats 
heeft gevonden en daar blijft. Is dat belangrijk? Ja, want één van de 
eerste visjes in het aquarium die in aanmerking komen, en die soms 
onder druk van vrouw en/of kinderen absoluut moet worden 
aangeschaft, zijn de welbekende clownvisjes ofwel met de Latijnse 
naam: Amphiprion percula. (foto p 26) 
 
Als je in de winkel deze gele visjes met hun witte bandjes ziet dan 
staat er op het kaartje Amphiprion percula of Amphiprion ocellaris. 
De eerste naam is de geslachtsnaam en de tweede de soortnaam. Deze 
visjes lijken uiterlijk erg op elkaar, ook qua gedrag, maar behoren 
toch tot een andere soort. De percula is herkenbaar aan de zwarte 
zijlijntjes langs de witte banen. Deze ontbreken bij de ocellaris. 
Daarentegen worden zij iets groter dan de percula. Naast deze 
bekende visjes zijn er nog veel andere soorten anemoonvissen. Van 
de meer dan 25 soorten zien we er slechts een aantal in de handel. 
Die zijn zeker de moeite waard om aan te schaffen. Je moet wel 
weten wat de consequenties zijn als je een grote anemoonvis 

aanschaft zoals bijvoorbeeld een 
Vuurkooltje (A. ephippium foto p 
27)). Je koopt ze klein maar 
kunnen snel tot wel 14 cm 
groeien. Over het algemeen kun 
je zeggen dat anemoonvissen 
goed tot zelfs zeer goed houdbaar 
zijn. Ik ga ervan uit dat je aan 
alle voorwaarden voor goede 
omstandigheden hebt voldaan.  

 
Je zou het in eerste oogopslag niet zeggen maar de anemoonvissen 
behoren tot dezelfde familie als de juffertjes namelijk 
de Pomacentridae. Beide soorten vertonen overeenkomsten.  
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We onderscheiden twee geslachten in de onderfamilie: de 
Amphiprion en de Premnas. Doorgaans kennen de meeste aquarianen 
de soorten A. percula en A. ocellaris wel. In geen enkele (zee) 
aquariumzaak zullen deze ontbreken. Een koppeltje hiervan is een 
waar genot om naar te kijken. Voordat je anemoonvissen aanschaft 
moet je op een aantal zaken letten. Ik maak altijd een driedeling.  
 

 
Ten eerste: Je hebt de hierboven genoemden kleine soorten de 
percula en de ocellaris en ik noem hierbij de Halsbandanemoonvis 
(A. perideraion foto 1)) en de rugstreep anemoonvissen (A. akallopsis 
en A. sandaracinos). Ten tweede de wat forser uitziende, donkergeel 
of bruin gekleurde: zwarte anemoonvis (A. clarki foto2), gouden 
anemoonvis (A. sebae), de zadelvlek anemoonvis (A. polymnus) en 
ten derde de robuuste roodachtige soorten (max. 14 cm): het 
Vuurkooltje (A. ephippium), de Rode anemoonvis (A. frenatus) en de 
zwartvin anemoonvis (A. nigripes).  
 
Dit zijn de meest in de handel voorkomende anemoonvissen waarvan 
de eerste twee soorten het meest voorkomen. Een aparte soort 
is Premnas biaculeatus ook wel de Bruine anemoonvis genoemd. Het 
is mogelijk dat een enkele vis een andere Nederlandse naam heeft. 
Daarom altijd maar even de Latijnse naam erbij zodat je je zeker niet 
mogelijk. De meeste eigenschappen van deze vissen komen met 
elkaar overeen kunt vergissen. Van de anemoonvissen zijn de eerste 
groep (de kleintjes) zeker reefsafe. De grote soorten wat minder maar 
wel. 
 

Ze zoeken graag een schuilplaats tussen de tentakels van hun 
anemoon. Tegenwoordig zie je de oranje tepelanemoon veel. Maar er 
zijn visjes die daar absoluut niet in gaan. Waarom is mij niet bekend. 
Wel heb ik meegemaakt dat na ongeveer een half jaar ze alsnog 
verhuisden van een lederkoraal naar hun nieuwe gastheer. Je moet 
niet een te kleine anemoon aanschaffen want dan gaat het zeker mis. 
Niet direct met de anemoonvisjes maar wel met de anemoon. Het 
moet namelijk wel een beetje in verhouding met elkaar zijn. De juiste 
maat die we aanhouden is drie tot vier maal de lengte van de vis. 
 
 
Als je ze hebt overgewend gaan ze niet direct de anemoon in. Je wil 
dat wel graag maar dat kan zeker een tijdje duren. Soms neemt de 
gewenning wel een week in beslag voordat ze, na enkele voorzichtige 
toenaderingen, de anemoon als hun woonplaats gaan beschouwen. 
Soms moet je er zelfs wat langer op wachten. Dus je teleurstelling 

even onderdrukken 
mocht het niet snel 
gebeuren. Waarom ze 
nu niet direct de 
anemoon in gaan, 
komt omdat ze eerst 
moeten wennen. Ze 
dienen zich tegen de 
netelcellen te 
beschermen door het 
slijm van de anemoon 

zelf in hun slijmhuid op te nemen. Ook de anemoonvis kan geneteld 
worden en om zich hiertegen te beschermen moeten ze eerst 
voorzichtig contact maken met de tentakels.  
Wordt vervolgd 
Bron: Cerianthus Ian Kerkhof 

 
 
 
 

 
 

-  29  - 

-  28  -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 betalen. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 
25 februari Algemene leden vergadering 
 
23/24 april  Vijverkeuring 
 
17  maart  Lezing; T. Verheij 
   Labyrint vissen 

Mei  Opendag (datum volgt) 
 
19  mei  Lezing W. Tomey 
 
10/11 september Huiskeuring 
   Lezing Vijver winterklaar maken 
   M Swarttouw (datum volgt) 
 
20 oktober Uitslag huiskeuring 
 
27 november Sinterklaasfeest 
 
22 december Kerstavond. 
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Vissen met een aparte naam 
 

Papegaaivis, het moge duidelijk zijn waar deze vis zijn naam aan dankt, 
de bek van deze vis lijkt precies op een papegaaiensnavel. 
Kogelvis, bij gevaar ‘blaast’ deze vis zich kogelrond op. 
Koffervis , deze vis lijkt echt op een koffertje, zijn erg hoekig en hebben 
geen buikvinnen 
De Semicossyphus reticulatus wordt in het Engels ook wel aangeduid 
als “Asian sheepshead wrasse”, vrij vertaald als Aziatische Schaapskop 
Lipvis 
Sterrenkijker , heeft ogen boven op zijn lijf. Hierdoor is hij in staat zich 
in de bodemgrond te begraven en te wachten op zijn prooi. Wanneer hij 
iets eetbaars ziet opent hij zijn mond en zuigt zijn prooi naar binnen. 
Maanvis, In het Nederlands heet deze vis de maanvis, in het Engels 
wordt juist gesproken over de Sunfish. Ook wordt er gesproken over de 
“Mola”, Latijn voor “molensteen”, waar de vis door zijn ronde lichaam, 
grijze kleur, en ruwe textuur op lijkt. Alle namen van deze zeer grote vis 
(meer dan 1.000 kilogram) slaan op zijn platte ronde vorm. 
Lepelsteur, dankt zijn naam aan zijn lange platte neus die wel wat 
wegheeft van een lepel 
Johnson hengelvis, Wat natuurlijk opvalt aan deze vis zijn de lange 
scherpe tanden en de hengel op de kop. 

Blobvis, dit beestje staat algemeen 
bekend als het lelijkste dier op 
aarde. Ook deze vis komt voor in de 
diepe wateren (600 – 1200 meter). 
Zijn lichaam bestaat voor een groot 
deel uit gelatine met een  
dichtheid iets lager dan water 
hierdoor blijft de vis drijven, maar 
dit geeft hem dus ook het bijzondere 
uiterlijk! 
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