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Onze hobby avond, wat doen we deze maand

1

Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in de
Reensche Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te
Hoogezand. De Aanvang is 20.00, zaal open om 19.30.
De komende hobbyavond is op maandag 7 november 2011.
Deze hobbyavond hebben we Auke de Jong, slangekopvissen- en
kousebandslangenliefhebber, als gastspreker.
Een ietwat wondere kombinatie zo op het eerste gezicht maar wellicht
wordt deze avond duidelijk wat iemand er toe brengt om zich zo
bovenmatig voor slangekopvissen en kousebandslangen (naar zal
blijken) te interesseren. Wie de documentaire "Fischzilla" wel eens gezien
heeft op Discovery Channel of wie wel eens beelden gezien heeft van de
enorme bergen met parende slangen in Manitoba (Canada) zal deze
avond meer te weten komen over het hoe en waarom.

Mededelingen van de voorzitter.
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Als jullie dit lezen gaan wij ongeveer op vakantie om te genieten van de
mooie natuur in Costa-Rica, Panama en Nicaragua. Maar natuurlijk gaat
er weer van alles mis voor die tijd, zo zit ik nu te typen bij de warmte van
ons houtkacheltje omdat de cv-ketel het begeven heeft, hopelijk binnen
een paar dagen een nieuwe, want wat is dit lastig zeg.
De huiskeuring is op zaterdag 12 november, maar er zijn een aantal
deelnemers afgevallen, dus als je nog wilt mee doen geef je dan als de
wiedeweerga op bij Martin.
Afgelopen hobbyavond vond ik best wel interessant, omdat wij, zoals hier
boven al staat, daar ook heen gaan, en toeval of niet, het tweede deel
ging over Suriname waar opdat moment Hans en Bart waren om naar
visjes te speuren en waar ze in mei een lezing over gaan geven. Toch
wel grappig dat we juist nu deze lezing hadden.
Op zaterdag 29 oktober wordt weer de Nationale Aqua Terra Marktdag
gehouden met de uitslag van de Landelijke Huiskeuring waaraan Marleen
heeft meegedaan.
Zie ook de poster hiervoor verderop in dit boekje.
Dit keer niet tot op de volgende hobbyavond want dan ben ik er niet,
maar jullie kunnen best wel een keertje zonder ons.
Veel plezier!
Nico

Terugblik op het verenigingsuitje en de barbecue
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Marcus Bartelds kwam ons vertellen over zijn reizen door Midden- en Zuid
Amerika. Hij is een terrarium liefhebber, en tijdens zijn reizen gaat hij
voornamelijk op zoek naar kikkertjes. Hij nam ons eerst mee naar Costa Rica en
Panama. Twee prachtige landen om kikkers te kunnen spotten. Marcus legt ons
uit dat het niet altijd gemakkelijk is om bepaalde kikkers te kunnen vinden. Je
moet de juiste mensen tegen komen en er komt een heleboel geluk bij kijken.
Soms staan er hele stukken onder water waar nou net die ene kikker zou
moeten zitten. Je staat dan tot je middel of nog verder in het water en soms kun
je gewoon niet verder omdat het echt te veel van het goede wordt. Toch hebben
Marcus en zijn reisgenoten de meeste kikkers wel kunnen vinden en daar zaten
werkelijk prachtige exemplaren bij. Het grappige is dat je in een ander gebied
eigenlijk dezelfde soort kikker weer tegen kunt komen maar dan in een heel
andere kleur. En met een andere kleur bedoel ik dan niet dat de ene fel rood is
en de andere donkerrood, maar de ene kan rood zijn en de andere blauw en
weer een stuk verderop zijn ze geel. Ook het kleurenpatroon kan verschillen,
waar de ene kikker bijvoorbeeld effen poten heeft kan de kikker een stuk
verderop allerlei vlekken, stippen of andere patronen op de poten hebben.
Toen ik niets vermoedend op deze hobbyavond kwam wist ik niet dat de lezing
ook over Costa Rica en Panama zou gaan. Het geval wil namelijk dat wij (Nico,
Greet, Rolf en ik zelf) tijdens de hobbyavond van november in Costa Rica of
Panama zitten. Het was dus wel erg leuk om alvast een voorproefje op onze
vakantie te hebben en alvast wat van de landen te zien. Echt veel verstand van
kikkers hebben wij niet, maar we gaan nu zeker extra goed opletten wat we
allemaal tegen komen en natuurlijk veel foto’s proberen te maken. Dan kunnen
we eenmaal thuis kijken welke kikkers het nou eigenlijk allemaal waren.
Maar niet alleen deze twee landen kwamen aan bod tijdens de lezing. Marcus
liet ons ook zien welke kikkers hij in Ecuador tegen kwam en welke gebieden hij
daar bezocht heeft. Ook in het land waar onze eigen Hans en Bart op het
moment van deze lezing vissen aan het vangen waren (Suriname) is Marcus
achter de kikkers aan geweest. Hier vlogen Marcus en zijn reisgenoten met een
Cessna naar het binnenland en verkende de jungle met een boot. De gids dacht
in het begin nog dat Marcus ook wilde vissen en wist niet dat ze voor kikkers
kwamen. Hierdoor moest er af en toe een stuk verder gevaren worden en
kwamen ze voor een aantal uitdagingen te staan. De boot moest af en toe over
wat takken getild worden, of er moest een complete boom doorgehakt worden
om verder te kunnen. Dat doe je dan als je weet dat er een hele bijzondere
kikker verderop zit.

Vervolg terugblik / Opgave Huiskeuring
Zelfs in Frans Guyana is Marcus geweest. Ook van dit land kregen we nog het
één en ander te zien. Helaas kan ik niet alles na vertellen in dit stukje, maar ik
hoop dat je er een beeld bij hebt als je niet op deze hobbyavond was of het zelf
weer allemaal kunt herinneren als je dit terug leest.
Marleen Ammerlaan

Op zaterdag 12 november kunt U weer meedoen aan onze

jaarlijkse huiskeuring.
Een leerzame ervaring voor elke aquariaan.
Voor beginners en gevorderden.
U kunt zich opgeven bij Martin Koetze.
Dat kan via een mailtje of een telefoontje.
penningmeester@aquariahs.nl of 0596-617530
Doe mee en laat je bak zien in december op de uitslag avond.
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Nationale Aqua Terra dag
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Allerlei over de planten in het aquarium

6

Jan de Wit
Bij het aanhoren van sprekers die bij onze vereniging hun lezingen
houden wor-den door mij aantekeningen gemaakt om die in een
later stadium nog eens aan een kritisch oordeel te onderwerpen en
misschien geven ze wel aanleiding om deze opmerkingen in een
artikel te verwerken. Zo ook het onderstaande waarbij de
opmerkingen ook nog eens van commentaar worden voorzien.
Voor het goed floreren van het aquarium dienen 50 % van de
aanwezige planten echte waterplanten te zijn (Berserik). Dit is een
waarheid als een koe maar waar halen we zo’n verscheidenheid
aan echte waterplanten vandaan. Het aanbod hiervan is niet zo
bijster groot. Een ander punt is dat echte waterplanten nogal veel
op elkaar lijken (bijna allen zijn z.g. slingerplanten) zodat we
hiermede niet gemakkelijk een esthetisch mooi aquarium kunnen
opbouwen. Toch moeten we trachten deze 50% zo dicht mogelijk
te benaderen. Feit is wel dat echte waterplanten sneller groeien dan
moerasplanten, toch zeker als we koolzuur bemesting toepassen.
We zullen dan wekelijks dienen uit te dunnen om het gehele
aquarium mooi te houden en te zorgen dat ze niet gaan woekeren
( Maar de hobby was toch AQURIUMHOUEN, ja toch).
In een aquarium met Cryptocorynen moet men geen CO2
toepassen. (Bogaerts / Hoedeman). Er zijn meer sprekers die deze
mening zijn toegedaan. De ervaring leert wel dat aquaria met veel
Cryptocorynen die het goed doen maar na een bepaalde periode
soms geheel instorten. De toepassing van CO2 in dit soort aquaria
kan een oorzaak zijn van het verslijmen van de Cryptocorynen.
Toch zijn er ook aquaria die, ondanks CO2 toediening het toch
goed doen.
Waarschijnlijk ligt dit aan de hoeveelheid opgeloste koolzuur in het
water van het aquarium. Stijgt het CO2 gehalte boven een
bepaalde grens die onwelgevallig is en slecht voor de
Cryptocorynen dan zal zeker verslijming optreden. Het is dus niet
zo dat in aquaria met Cryptocorynen er geen CO2 bemesting kan
plaatsvinden alleen moet de hoeveelheid opgeloste CO2 in het
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water niet boven een voor de Cryptocorynen aanvaardbare waarde
uitstijgen, want dan zal er zeker verslijming van de Cryptocorynen
optreden.
Klei-emulsie injecteren in de bodem van het aquarium wordt door
veel aquatianen gedaan. Niets op tegen natuurlijk. Maar Löss =
Limburgse klei verhoogd het kalkgehalte en de pH van het water in
het aquarium (Tomeij).
Dit is niet zo moeilijk te begrijpen. Deze Limburgse klei komt uit
Zuid Limburg waar we ook de afgravingen vinden van de
kalkgroeven en de Pietersberg. Dat deze klei,die veel kalk bevat de
hardheid en de pH van het aquariumwater beïnvloedt is natuurlijk
een logisch zaak. Iets anders is het om deze klei toe te passen in
een moerasgedeelte van een vijver. In zo’n moerasgedeelte, wat
gevuld wordt met Limburgse klei doen het vooral orchideeën zeer
goed.
Nog iets over klei toevoegen aan de bodem van het aquarium. Klei
mengen met plantenvoeding en injecteren (Hoedeman). Hier wordt
niet zomaar klei bedoeld maar in feite maagdelijke klei. Dit is klei
waarin geen enkele opgeloste stoffen aanwezig zijn. Leem is ook
zo’n product. Klei en leem zijn uitstekende materialen om
voedingszouten op te slaan. Zij fungeren als buffer voor deze
voedingszouten en geven ze in een langzaam tempo af aan hun
omgeving.
Mengen we nu maagdelijke leem of klei met
plantenvoeding dan maken we hiervan een uitstekende buffer die
we bij de moerasplanten in de bodem van het aquarium kunnen
brengen. Dit kan men doen door middel van een klei of leem
bolletjes of met een injectiespuit
Op deze wijze geven we onze moerasplanten voor een langere tijd
een hoeveelheid voedingsstoffen waarvan zij een langzaam
gebruik van kunnen maken.
Er is alleen plantengroei bij een KH van 4 tot 8 DH en een pH van 6
tot 7. (Custers). Ik denk dat we deze uitspraak niet zo letterlijk of
serieus moeten nemen. Want kijken we naar het Tanganjika meer
met een pH van 8,5 tot 9 dan groeien daarin echt wel
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aquariumplanten, zoals Hoornblad en Potamogeton soorten. Ook in
water met een KH lager dan 4 is heus wel plantengroei mogelijk, al
zijn het alleen maar algen die hier groeien, maar tenslotte behoren
deze ook tot het plantenbestand van een aquarium.
Lateriet is een ijzerpreparaat voor de bodem (Egberts)
Lateriet is een bodemgesteente uit de tropen en subtropen. Het
bestaat voornamelijk uit ijzer- en aluminiumoxiden met kiezel. Door
de vele regens spoelen de kiezelzuren eruit en er blijft een ijzer- of
aluminiumerts achter. Het kan dan als ijzererts of als bauxiet
verwerkt worden. Lateriet zal dan ook wel het ijzergehalte, wat de
planten nodig hebben, als een sporenelement aan de bodem
toevoegen en op deze wijze door de planten opgenomen te
worden. Het is echter wel noodzakelijk, dat er een z.g. chelaat
aanwezig is om het ijzer in een zodanige vorm te gieten dat het
opgenomen kan worden door de planten.
Licht en CO2 aanpassen aan de plantenbehoefte (Alberts)
Dit is een moeilijke. Planten hebben voor hun groei o.a. licht nodig.
Maar zij hebben ook plantenvoeding nodig een deel in de vorm van
CO2. Bovenstaande opmerking gaat er nu van uit dat bij een
bepaalde hoeveelheid licht per dag en een ook een bepaalde
hoeveelheid CO2 nodig is. Is er meer CO2 dan de planten nodig
hebben bij een bepaalde belichting dan gooien we een deel van de
toegevoerde CO2 weg.
We kunnen het ook anders stellen.
We geven de planten een bepaalde hoeveelheid CO2 en zorgen
dat we hierbij de juiste hoeveelheid lichtbehoefte aan de planten
geven. Geven we meer licht dat doen de planten hier niets meer
meen en we gooien een deel van de gebruikte energie in de sloot.
We moeten dus een evenwicht zien te vinden in de hoeveelheid
toegediende CO2 en de hoeveelheid licht die we het aquarium
geven. Te veel van het ene of het andere is water naar de zee
dragen. Licht in het aquarium doseren is vrij gemakkelijk. We
gebruiken hiervoor tijdklokken waarmee we zodanig kunnen
schakelen dat we een goede plantengroei hebben. CO2 doseren is
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moeilijker. Bij de suiker en gist methode valt er niets te doseren. Dit
proces gaat dag en nacht door zij het in een zeer gematigd tempo.
Met een moderne CO2 installatie, of dit nu met een gasfles gaat of
met een carbon installatie, is doseren gemakkelijker.
Met beide manieren is doseren dus mogelijk. Experimenteren met
licht en CO2 is wenselijk om tot een goede plantengroei te komen
en verspilling tegen te gaan.
Een mooie taak voor een aquariaan om hierover eens zijn licht te
laten schijnen en hiervan mededeling te doen in ons maandblad.
Waarschijnlijk kennen we allemaal of hebben we het wel eens
meegemaakt, het z.g. verglazen van o.a Vaantjesplanten of
andere planten in het aquarium. De stelling: Verglazen van
vaantjesplanten is een te veel aan ammonium in het water
(Verbeeck). Enig onderzoek aan aquaria waarbij dit verschijnsel
optreed zou hier op zijn plaats zijn. In een aquarium met een
verhoogt ammonium c.q. ammoniak gehalte zal eerder, is de
ervaring, blauwe alg optreden dan in een aquarium waarbij deze
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stoffen direct omgezet worden in nitriet en vervolgens in nitraat. Het
verglazen van aquariumplanten, als de stelling juiste is, zal in
aquaria met sporen van blauwe alg eerder optreden dan in aquaria
zonder deze stoffen. Wie doet hier eens onderzoek naar?
En dan de laatste van deze reeks. De CO2 dosering altijd onder
water voor een goede plantengroei. (Custers). Het waarom hiervan
is niet zo moeilijk.
Zuurstof moleculen en koolzuur moleculen hebben een bepaalde,
laten we zeggen, springerigheid. Dit wil zeggen dat deze moleculen
gemakkelijk door het water opgenomen kunnen worden. Het
verschil is echter dat zuurstofmoleculen traag zijn en niet zo
gemakkelijk in het water diffunderen. Koolzuur moleculen daar en
tegen jumpen gemakkelijk in en uit het water, ze zijn dus
springeriger dan zuurstof moleculen. Vandaar dat het verstandig is
dat we koolzuur toediening altijd, zo diep mogelijk, onder water
doen om zodoende weinig verlies te hebben in vergelijking als we
dit aan de oppervlakte van het water doseren.
* * *
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Heeft U vragen over de keuring?
Of technische problemen?
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Martin Koetze
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