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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De komende hobbyavond is op maandag 3 december 
2018 met: 
 
De uitslag van de huiskeuring 
 
Zoals ieder jaar gebruikelijk is heeft een keurmeester 
onze aquaria aan een kritische blik onderworpen. 
  
Zo heeft ieder aquarium zijn goede punten en 
verbeterpunten, op deze uitslag avond zal de 
keurmeester beide bespreken. En zoals altijd op basis 
van filmbeelden en foto’s gemaakt door Pieter Medema 
en Peter Wieringa, ondertussen weten wij dat dit mooie 
beelden gaat opleveren. 
 
Laten we er samen weer een gezellige en leerzame 
hobbyavond van maken. 
 
Tot ziens op de hobbyavond. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2018 / 2019 

 
3 september 2018 Eigen avond 
1 oktober 2018 Voortplanting door Bert van Geel 
5 november 2018 Een plantje meer of minder maakt dat 
uit? Door Hans Meulblok en Theo van Meegen 
3 december 2018 Uitslag keuring  
7 januari 2019 Surinaamse rivieren en kreeken door 
Willem Kolvoort  

  

 
4 februari 2019 Ledenvergadering 
4 maart 2019 Van koi- tot en met een natuurlijke vijver  
door Theo Verheij 
1 april 2019 Eigen avond 
6 mei 2019 Regenbogen vangen in Papua Land door Rov 
van Uwenhoven 
2 juni 2019 Excursie met Bert van Geel / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Terugblik op de Hobbyavond 
 
De winter lijkt er nu toch weer aan te komen. 
Een periode waarin de meesten van ons meer 
tijd aan onze aquaria gaan besteden.  
Theo van Meegen en Hans Meulblok hielpen 
de aquariumplantenliefhebbers (leuk woord 
voor scrabble) onder ons, alvast weer een stuk 
op weg. De laatste lezing op de hobbyavond 
van maandag 5 november, ging namelijk over 
aquariumplanten en was getiteld: ’Een plantje 
meer of minder, maakt dat uit.’ 
We hebben geleerd dat dit wel degelijk uit kan 
maken maar dat je vooral moet doen wat je zelf 
mooi vindt. We kregen te zien, aan de hand 
van beeldmateriaal van vele verschillende 
aquaria, hoe het kan en zou moeten volgens 
verschillende filosofieën. Bijvoorbeeld volgens 
de N.B.A.T. keurwijzer of de aquascaping 
theorie. 
Maar niet alleen de optische manier van 
planten aanbrengen in het aquarium kwam aan 
bod. Ook verschillende manieren om de 
planten gezond te houden werden besproken. 
Zo werd een voedingsbodem bijvoorbeeld 
afgeraden, omdat deze voeding toch na enkele 
maanden verbruikt zou zijn door de planten. 
Bovendien gaat een zogeheten bodem snel je 
hele bak door als je een keer een plantje wilt 
verpoten.  
CO2-bemesting is daarentegen wel aan te 
raden voor de plantenliefhebber, omdat CO2 
een belangrijke voedingstof is voor onze 
planten. Let daarbij wel op de veiligheid van 
jezelf (zet een CO2-fles dus ook altijd goed 
vast) en let op de veiligheid van je dieren in de 
bak. Zet de CO2 toevoer ’s nachts bij voorkeur 
uit om het risico op CO2 vergiftiging zo veel 
mogelijk te voorkomen.  
Andere voeding zoals ijzer is ook belangrijk 
voor planten, maar geef ze geen Pokon want 
dat is niet bestemd voor het aquarium. Er zijn 
genoeg soorten aquariumplantenvoeding (ook 
leuk voor scrabble) in de handel. 
 
 

 
De waterwaarden, denk daarbij aan hardheid, 
zuurtegraad en nitraatwaarden bijvoorbeeld spelen 
voor veel planten ook een belangrijke rol. 
Ten slotte is de lichtintensiteit, belichtingsduur en het 
kleurenspectrum van je lampen ook nog van belang 
voor je plantengroei. 
Om een lang verhaal kort te maken, we hebben weer 
een hoop geleerd. Tot een volgende keer. 
 
Marleen Ammerlaan 
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