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Jaargang 2014 Verschijnt 
Nr.5 10 maal per jaar 

 
UITNODIGING 
Het bestuur van aquariumvereniging Vrij en Blij nodigt u hierbij uit om op 
maandagavond 26 mei aanwezig te zijn op de verenigingsavond die 
gehouden zal worden in "Het Geertruidahuis", Dr. M.L. Kingstraat 2c te 
Landsmeer. Op deze avond  vertoont  

R. Zuijdam 
 

de lezing 
 

Libellen en Waterjuffers 
 

Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom in "Het Geertruidahuis", Dr. M.L. 
Kingstraat 2c te Landsmeer. 
De aanvang van de verenigingsavond is : 20.00 uur 
 
 
Korte inhoud 
 
Van de meer dan 5000 soorten libellen en 
waterjuffers die er bestaan zijn er maar 69 
waargenomen in België en 74 in Nederland. 
Aan de hand van hun twee paar stevige 
vleugels, lange slanke lijf, hun grote facetogen 
en mooie kleuren zijn libellen makkelijk te 
onderscheiden van andere insecten. De heer 
Zuijdam heeft een groot aantal van deze mooie 
dieren op de foto vast kunnen leggen en  laat 
op deze avond de versxchillen tussen de 
soorten zien en vertelt waar dze dieren in de 
natuur gevonden kunnen worden..
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NIEUWE LEDEN 
Kent u aquarium-, terrarium- of vijverliefhebbers die nog niet lid zijn van 
een vereniging, vraagt u hen dan eens mee te komen naar een 
verenigingsavond. Zij zijn van harte welkom. 
 

PROGRAMMA 2014 
Verenigingsavonden: 
26 mei   R. Zuijdam 
   Libellen en waterjuffers 
30 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november en 22 december. 
 
Verzendklaar maken verenigingsblad 
23 juni, 22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december. 
 
Bestuursvergaderingen 
2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december 
 
Gastheer van de maand  
Nog niet vastgesteld 
 

GASTHEER VAN DE MAAND 
Heeft u een aquarium, terrarium of paludarium dat u eens aan een aantal 
andere leden wilt laten zien, geeft u zich dan eens op als gastheer- of 
gastvrouw van de maand. 
Tijdens deze avond kunnen het aquarium en de techniek van dichtbij 
bekijken worden en vragen gesteld worden over de hobby. 
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LEEDVERMAAK 
Overgenomen uit het verenigingsblad van Hugo Aqua (Heerhugowaard) 
Door± Jan van Stralen 
 

Door de snelheid en inzicht heb ik nog een tijd voor Kokkelkoren 
gewerkt. Die had inmiddels een aquariumzaak geopend op het 

scharlo in Alkmaar 
 
En als er dan een klant binnenkwam met twee linker handen, dan moest ik in 
actie komen.  
Veelvuldig moest ik dan en bak blindelings inrichten.  
Nu had ik op dit gebied wel veel ervaring, maar mijn vraag was altijd, hoe 
groot is de bak en wat heb ik aan planten.  
En op mijn bromfiets wist ik al hoe de inrichting werd. Maar altijd een stuk 
kienhout mee.  
Dat vond ik zo mooi werken. Je kan er alle kanten mee op.  
Mijn begin was altijd een laagje kanariegrind. Tegenwoordig veel 
brongrind. Even een baal bij Hoebe in Heiloo halen. Dan mijn Limburgse 
löss er op die ik elk jaar meenam tijdens mijn N.S.W. (natuurstudieweek van 
de N.B.A.T.) even langs St. Geertruiden. Hiervoor had ik een speciaal 
plekje, wat ik tijdens een wandelgebied had ontdekt. Even drie emmers vol 
en ik kon een ieder die het vroeg er van voorzien.  
Ik ben al zes jaar niet meer mee gegaan vanwege mijn gezondheid.  
Maar ik heb nog steeds wat voor eigen gebruik. Als bij één van mijn vaste 
klanten de groei er wat uit is, een eetlepel oplossen, en in de bak doen. Met 
die vette Limburgse klei moest het niet geregend hebben, want dan had je 
spikes nodig om niet weg te glijden. Over die klei nog een laagje grind, en 
dat was de bodem met voeding. Vervolgens kienhout er in en de bak 
beplanten. En nog een laatste controle, en klaar was Kees. Na veertien dagen 
nog even kijken.  
Zo moest ik bij een adres zijn in Heiloo. Een meneer deed open. Die vroeg 
wie ik was, en wat ik kwam doen. Hij kon heel slecht zien, en het ging om 
het bakje van zijn vrouw. allebei al tegen de tachtig. en er stond tot mijn 
verbazing een paludarium vol met Tricolors.(een klein leuk tropisch 
kikkertje red.). Prachtige beestjes, maar ik zou eerst het aquarium doen. ik 
had het zo te doen met deze mensen. Zo oud alle twee en dan zo een hobby 
beleven. Het bakje was 60X30X30 dus dat was snel gebeurd. Ik kreeg een 
paar orchideeën die bij de vijver stonden. Hij vroeg: wat kost dat opknappen 
van de bak? Ik zei: met liefde gedaan.  
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Toen kwam het paludarium aan de beurt. Het aantal tricolors was niet te 
tellen die komen uit Equator vertelde hij zijn zoon zou vrijdag komen, en er 
een stelletje uithalen. Want hij kon het bijna niet zien, laat staan vangen. en 
dan ging hij zaterdag naar Nieuwegein. Daar was een kikkerbeurs. Ik zou er 
ook heen gaan voor wat tricolors  
Ik dacht; dat komt goed uit! Want dat was klasse. Dus ik vroeg, wat ze 
moesten kosten. Ik dacht van 10 gulden. (die waren er toen nog) dus vroeg 
ik, of ik er vrijdagavond vijf kon komen halen als zijn zoon de kikkers ging 
vangen. Die regelde daar alles wat zij 
niet konden. Maar nee hoor, ik moest 
maar naar de beurs komen. Dan kom 
ik ze daar wel halen ; was mijn 
antwoord. Ondanks dat ik dat zei, 
moest ik dan helemaal naar 
Nieuwegein rijden.  
Ik spoog vuur in de auto. Doe je dat 
rot aquarium gratis, maar de 
eigenwijsheid straalde er van af. 
Gratis het aquarium in ruil voor een 
paar Orchideeën stond hem wel aan.  
Dus zaterdag naar Nieuwegein. Het 
was een vervelend binnenkomen. De 
vloer was een stuk lager dan de 
binnenkomst. Dus je liep een beetje 
vlak en dan drie treden naar beneden. 
Daar zie ik de man binnen komen. Zijn zoon er achteraan, maar door zijn 
slechte ogen zag hij de afstap niet. Dus klapte hij naar voren met als gevolg; 
de doos met kikkers over de grond. Bakjes open, en de kikkers hadden de 
kikkers de vrijheid en sprongen alle kanten op. De man kwam tegen iemand 
aan te vallen, dus dat liep gelukkig goed voor hem af. Maar met de kikkers 
was het een ander verhaal.  
Zoek die maar in die drukte. En dan nog vangen ook. Dus de helft was weg.  
Ik had zo´n leedvermaak op dat moment, dat ik zeg, had ze nu maar aan mij 
verkocht hé. Dan had je dat alvast in je portemonnee gehad. Ik kon het even 
niet laten.  
Moest dat nu: sprak mij vrouw. Die had ik mee voor de verzorging van de 
inwendige mens. En ja, dat is bij mij leedvermaak. En we kwamen toch met 
kikkers thuis. Er was er één, die wilde eigenlijk met niets thuiskomen. Want 
ook kikkers krijgen te maken met stress. Vangen, bakje doen, optillen, 

Tricolor een kleine schoonheid voor 
het terrarium. Maar ook zij willen 

ook wel eens een beetje vrijheid 
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kijken of het een man of vrouw is enz. dus werd het toch een leuk uitje. En 
dan na twee maanden de eerste kikkerlarven.  
Dan doe ik het goed met je hobby het paludarium; dacht ik  
 

HOEZO EEN MOOI INGERICHT 
AQUARIUM 
Overgenomen uit het blad van Natuurvrienden Zwolle 
Bron: Aquatoni. 
 
Ja, wie houden we nu eigenlijk voor de gek? In de loop van de jaren hebben 
we heel wat bijzondere bouwsels van en in aquaria mogen bekijken. De 
sprekers die op de verenigingsavonden komen laten ons regelmatig 
kennismaken met de hobby over de landsgrens. De op bijzondere wijze 
ingerichte bakken uit Amerika, de aquaria met doodskistjes, luchtkasteeltjes 
of scheepswrakken, de bakken waarin de kiezelstenen netjes gestapeld zijn, 
de landscape aquaria, of de Japanse bakken en meer. 
In Nederland hebben we het toch net wat fraaier. Wij hebben het liefst een 
aquarium met een meer verfijnde afstemming, met een mooie compositie en 
een goede harmonie. En natuurlijk met een flinke beplanting, want wat is 
een aquarium zonder planten. Daarbij geven de richtlijnen van de NBAT 
hierbij ook nog een bepaalde richting aan, waar je niet aan voorbij kunt. 
Maar hoeveel aquarianen zouden er nu een echte natuurbak in de huiskamer 
hebben staan? Telkens ben ik weer verbaasd als ik de foto’s zie van reizigers 
zoals Ernst van Genne, die door hen aan ons worden getoond. Dat ziet er 
toch heel anders uit dan de mooie frisse bakken met prachtige 
plantenpartijen en straatjes. Interessant zijn de plaatjes met de rare 
bodemstructuur en opbouw van zand, steen en hout, met veel afval van 
bladeren. Zoals de natuur eigenlijk zijn eenvoud en pracht weergeeft, zo 
kom je het toch maar zelden tegen in een aquarium. 
En eigenlijk ziet het er toch vrij simpel uit. Een mooi stukje eenvoud. Je vult 
de bak, zorgt voor wat takken (wel de takken die lang houdbaar zijn) en je 
haalt uit de tuin wat mooi bladafval en vult het verder aan met wat keien. 
Dan is het belangrijk om de waterkwaliteit op peil te houden en stroming 
aan te brengen. Dat moet natuurlijk wel in zo’n klein bakje. En hier zouden 
zich veel tropische vissen prettig tussen moeten voelen. Zalmen, cichliden, 
meervallen enzovoort. Hamvraag is dan: willen we dat ook? Of gaan we 
toch meer de traditionele kant op met meer vissen en planten dan in de 
natuur te vinden zijn op een vierkante meter. Want eigenlijk komen er in de 
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natuur maar bar weinig planten voor. Of het moeten stromen zijn waar een 
partij waterplanten in staat. Verder kom je op de oever van alles tegen. Daar 
kun je wel wat moois mee doen. 
We zien hetzelfde patroon ook op veel plaatsen in de grote Afrikaanse 

meren terug. Zo hier en daar 
zijn delen waar beplanting 
een rol speelt, maar het 
overgrote deel bestaat uit 
een zand/grind/steenachtige 
bodem, waar mooi 
gegroepeerde partijen 
stenen of rotspartijen de 
hoofdrol spelen. 
Zo aan de oeverzijde vallen 
nog weleens takken of 

boomstammen in het water, daar zou je nog iets mee kunnen spelen. Maar 
daar blijft het veelal bij. Wie zal de eerste zijn die de overstap richting een 
natuurbak gaat maken? 
En zeg zelf: als je de foto zo bekijkt is het toch werkelijk een plaatje. Daar 
een aantal dwergcichliden, maanvissen of een mooie groep kardinalen 
tussen laten zwemmen en je kunt genieten. Hoe simpel kan het zijn. Een 
klein beetje  mijmeren en je ziet jezelf al snorkelend in de bak verdwijnen. 
En als je heel goed kijkt komt er zo hier en daar wat algvorming voor, maar 
heel minimaal. 
 

NITRIETGEHALTE 
Overgenomen uit het verenigingsblad van Natuurvrienden Zwolle 
Bron: A.V. De Goudvis, Woerden, Danio Rerio Delft 
 
Een hoog nitrietgehalte kan rampzalige gevolgen voor uw vissen hebben, 
maar door goed te letten op een aantal basisregels kunnen problemen 
worden voorkomen. Wat houdt het nitrietgehalte in en waarom moet het 
worden gemeten? Het nitrietgehalte zegt iets over de hoeveelheid stikstof in 
uw bak. Een te hoog nitrietgehalte is erg schadelijk voor uw vissen en 
planten. 
 
Hoe ontstaat een te hoog nitrietgehalte? 
1. U heeft een te grote hoeveelheid vissen in uw aquarium. 
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2. Het filter werkt niet goed. Sommige mensen hebben de gewoonte het 
filter ‘s nachts uit te zetten. Dat is ontzettend verkeerd! Doordat de 
circulatie wordt stopgezet, krijgen de bacteriën in de filtermassa en in het 
aquarium geen zuurstof meer, hierdoor sterven zij af. Als u het filter ‘s 
ochtends weer aanzet, worden al deze dode bacteriën het aquarium in 
gestuwd. De bak wordt verontreinigd; dus er treedt een hoog 
nitrietgehalte op. Pas op! Ook sterk verontreinigde en dus slecht 
doorstromende filters kunnen tot dit probleem leiden! 

3. Men voert teveel waardoor niet al het voedsel wordt opgenomen. Er blijft 
een deel liggen dat gaat rotten, met als gevolg:  

4. Een sterk verontreinigde bodem. 
5. Door het inzetten van vissen in een pas ingerichte bak. De pas ingezette 

planten produceren een hoeveelheid zuurstof die ze, in de periode van 
aanslaan, zelf nodig hebben. De zuurstof wordt echter opgenomen door 
de pas ingezette vissen. Hierdoor blijft er te weinig of zelfs niets over 
voor de planten. Dus wordt in grote mate het biologisch evenwicht 
verstoord.  

 
Gevolgen van een te hoog nitrietgehalte 
1. Geen of slechte plantengroei. Dit gaat soms gepaard met het optreden van 

blauwe alg. 
2. De vissen worden ziek of gaan zelfs in het ergste geval dood. 
 
Welke voorzorgsmaatregelen kan men nemen? 
1. Een goed filter gebruiken en dit goed onderhouden.  
2. Uw vissen wisselend en matig voeren. 
3. Regelmatig een klein gedeelte van het water verversen. 
4. Dit combineren met het afzuigen van het bodemvuil. 
5. Niet teveel vis in het aquarium houden. 
6. Laat de echte waterplanten overheersen in uw bak; deze produceren 

namelijk de meeste zuurstof. 
 
Men kan het nitrietgehalte meten met in de handel verkrijgbare meetsetjes. 
Informeer hier altijd naar de houdbaarheidstermijn! Soms worden nog wel 
eens oude meetsets aangetroffen en deze geven nauwelijks een betrouwbaar 
meetresultaat. (Dat geldt ook bij medicijnen voor visziekten, indien men die 
moet gebruiken. Medicijnen die over de datum zijn, werken niet meer! Red. 
Natuurvrienden-Zwolle.) 
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DOORBRAAK IN LED-VERLICHTING 
Bron: Philips, Eindhoven. Uit: Ciliata Nieuws. 
 
De vervanger van TL-verlichting wordt in 2015 verwacht. Onderzoekers 
van Philips hebben een TLED-prototype ontwikkeld (T staat voor Tubular 
of Tube, afkomstig van TL: Tube Luminescent) die een recordopbrengst van 
200 lumen per watt aan warmwit licht van hoge kwaliteit produceert (in 
vergelijking met 100 lm/W voor fluorescentieverlichting en slechts 15 lm/W 
voor traditionele gloeilampen). Dit prototype TLED-lamp is tweemaal 
efficiënter dan voorgaande lampen en halveert in feite het energieverbruik. 
De nieuwe TLED-lamp laat voor het eerst zien dat verlichtingstechnici erin 
zijn geslaagd een verlichtingsrendement van 200 lm/W te bereiken zonder 
afbreuk te doen aan de kwaliteit van het licht, waarbij alle parameters 
voldoen aan de strenge eisen voor kantoorverlichting. ‘Dit is opnieuw een 
belangrijke doorbraak op het gebied van LED-verlichting, die de 
transformatie van de verlichtingssector verder voortstuwt’, aldus René van 
Schooten, CEO Light Sources & Electronics van Philips Lighting. De 200 
lm/W TLED-lamp zal naar verwachting in 2015 op de markt komen. 
Aangezien verlichting verantwoordelijk is voor meer dan 19% van het totale 
elektriciteitsverbruik op de wereld, belooft deze innovatie de bron te worden 
van aanzienlijke energie- en kostenbesparingen over de hele wereld. Alleen 
al in de VS gebruiken fluorescentielampen jaarlijks ongeveer 200 terawatt-
uren aan elektriciteit. Als al deze lampen zouden worden vervangen door 
200 lm/W TLED's, zouden de VS ongeveer 100 terawatt-uren minder 
energie gebruiken.  
Bron: Philips, Eindhoven. Uit: Ciliata Nieuws. 
 
 

DAT IS LATIJN VOOR MIJ 
 
Iedere aquariaan die een tijdje met de hobby bezig is heeft er mee te maken. 
De vertrouwde Nederlandse benamingen van vissen moeten plaats maken 
voor die soms onuitspreekbare Latijnse benamingen.  
Vooral wie iets minder bekende soorten in zijn aquarium wil houden moet 
naar de wetenschappelijke naam overschakelen. Dikwijls is er een gangbare 
Nederlandse naam voorhanden, maar die kan tot verwarring leiden met soms 
desastreuze gevolgen.  
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Ik herinner mij een mail van een dame die mij vroeg of de clownvis goed 
houdbaar is in een beplant gezelschapsaquarium. Het was een mooie 
gestreepte vis schreef ze er nog bij. Nu denk ik bij de clownvis, haar 
beschrijving van de vis en de bak waarin ze hem wil houden automatisch 
aan de Botia macracantha, of clownbotia die zijn naam dankt aan de rare 
manier waarop hij zich soms te ruste legt, op de zij of de rug, in een hoekje 
van de bak. Gelukkig wilde ik mijn betoog over de Botia toch wat stofferen 
met een foto en dus zocht ik snel op het internet wat beeldmateriaal bij 
mekaar. De eerste beelden die je te zien krijgt van een clownvis zijn 
natuurlijk foto's van de Amphiprion ocellaris, of Anemoonvis, eigenlijk nog 
beter bekend als Nemo. Maar ik heb natuurlijk geen klein mannen meer 
rondlopen die naar tekenfilms kijken! Stel je voor wat er zou gebeurd zijn 
als ik had geschreven dat de clownvis, de Botia natuurlijk, het zeer goed 
doet in een gezelschapsaquarium. En dan plaatst die dame op mijn aanraden 
een zeevis in een zoetwaterbak! Ik zie die Nemo al zo ontsnappen langs het 
toilet.  
In dit geval ligt het uiteraard voor de hand dat je die fout niet maakt: 
iedereen kent de tekenfilm en bij een dergelijke vraag gaat natuurlijk direct 
een alarmlampje flikkeren.  
Maar om in de sfeer te blijven van de modderkruipers: wie weet welke vis er 
bedoeld wordt met modderkruiper? Is het de Misgurnus fossilis, de grote 
modderkruiper, ofwel de Acanthophtalmus kuhlii of Indische 
modderkruiper? Of bedoelt de vraagsteller misschien toch de slijkspringer, 
de Periophthalmus ba-barus, want ja slijk en modder dat is toch hetzelfde.  
En als je dan slijkspringer intikt in Google dan is de eerste treffer die je 
krijgt een Anableps anableps of vierogenvis. Geef vervolgens terug 
Anableps in en de eerste foto die je te zien krijgt is er één van een 
Periophthalmus. Maar ja dat is normaal, want uit de bijbehorende tekst kan 
je dan opmaken dat de schrijver er helemaal niks van weet. En wat zou je er 
van zeggen als we nu eens allemaal ons best doen en toch Latijn proberen te 
praten (en hier en daar een woordje Grieks). Met een beetje basiskennis kom 
je al een heel eind.  
Laten we beginnen met de telwoorden:  

* één - uni  
* twee - bis of bi  
* drie - tri  
* vier - tetra  
* vijf - penta  
* zes - hexa  
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Deze telwoorden geven aan dat een vis één of meer, al naar gelang het 
gebruik-te cijfer, kenmerken heeft. De lijst met kenmerken is natuurlijk zeer 
lang, maar hier volgen er een paar: 

* gelijnd - lineatus  
* gepunt of gestipt - punctatus  
* gestreept - fasciatus  
* gevlekt - maculatus  
* met ogen – ocellatus 

De kleur van de vis kan natuurlijk ook 
gebruikt worden bij de naamgeving.  
Zo vinden we volgende woorddelen soms terug: 

* wit - albus  
* rood - ruber of rubro  
* roze - rosaceus  
* zwart - niger  
* blauw – coeruleus 

Lichaamsdelen worden eveneens in de naam 
verwerkt.  
Zo kennen we:  

* baard - barbus  
* vinnen - pinnis  
* schub - lepis  
* staart - ura  
* lip - cheilos  
* mond - stoma  
* tand - brycon  
* voorhoofd – frons 

Verder worden soms plaatsnamen en namen van rivieren gebruikt.  
De naam van de ontdekker van de vis of van de persoon die de eerstbeschrij-
ving deed wordt natuurlijk ook geregeld teruggevonden. Heb je al gehoord 
van Beckford, Riddle, Jordan, ...  
Een aantal voorvoegsels die ook geregeld terugkomen zijn:  

* half - hemi  
* eenvoudig - haplo  
* klein - micro  
* groot - macro  
* anders - hetero  
* veel - multi  
* klein – nanno 
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Wat zou jij dan maken van Barbus nigrofasciatus, Astronotus ocellatus, 
Nannostomus bifasciatus, Nannostomus beckfordi, Hemichromis 
bimaculatus, Jordanella floridae.  
En ga zo maar door...  
Uiteraard wordt hetzelfde systeem ook bij andere diersoorten gebruikt.  
Als voorbeeld een paar termen die voorkomen bij de kameleon- chamaeleo 

* berg - montium  
* panther - pardalis  
* kort - brevis  
* hoorn - cornis  
* jukdrager - furcifer  
* slank – gracilis 

Wie iets van kameleons kent weet zeker 
hoe een Furcifer pardalis, een Calumma 
brevicornis of een Chamaeleo gracilis er uit zien. Zo zie je maar dat je met 
een beetje kennis van woordjes en voorvoegsels al een heel eind geraakt. In 
elk geval zal iedereen die de wetenschappelijke benaming gebruikt met dat 
dier naar huis komen dat hij oorspronkelijk ook bedoeld heeft.  
En onze beide clowns, de Botia en de Anemoonvis zullen mekaar, gelukkig 
maar, niet leren kennen.  
 
Overgenomen uit het blad van  AV De Glasbaars, Den Helder. 
Door: Roger Veltens, bewerking R.A. Hoofs 
 

LIMBEURS 2014 
De jaarlijkse aquariumbeurs wordt gehouden op 6 juli 2014  
 
Er is gelegenheid tot het ruilen, kopen en verkopen van dieren en 
materialen op het gebied van Aquaria , Terraria  en Vijvers. 
 
Lokatie: 
 Instituut Don Bosco,  
 Don Boscostraat,     
 530 Houthalen-Helchteren (Belgium) 
Openingstijden: 10.00 tot 16.00 uur 

Verdere informatie:  www.limbeurs.be   
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AMAZONE ZWARDPLANT 
Door: Jan Keesmaat 
Overgenomen uit het verenigingsblad van A.V. Voorne 
Bron: A.V. Ticto uit Hardinxveld Giessendam. 

 
Wie kent niet die mooie plant in velerlei soorten, van breedbladig 
(Echinodorus bleheri), tot smalbladig (E. brevipedicellatus zijnde de meest 
bekende), tot een plant waarvan alleen de jonge bladeren rood gekleurd zijn 
(E. osiris) en de Amazone dwerg plant (E. magdalenensis) en de hele 
kleintjes (E. tenellus)om er zo maar eens een paar te noemen. Vooral de 
breedbladige 
plant is als solitair een juweel 
in de bak. Volgens de 
“geleerden” mag hij nooit in 
het midden van de bak staan 
maar een eindje uit de midden. 
Anders krijg je een stijf geheel 
en daar ben ik het wel mee 
eens. De planten komen uit 
Zuid Amerika en vragen een 
water temperatuur van een 22 
tot 28°C. Over het algemeen 
een heel gemakkelijke plant. De grote planten vragen wel veel voeding en 
daarom is het aan te bevelen om ze af en toe een paar mestkorrels toe te 
stoppen rond de wortels. Deze plant is bij uitstek geschikt om Maanvissen 
bij te houden. Deze vissen zetten hun eieren af op de brede bladen van deze 
plant en dat is een prachtgezicht als dat net achter de voorruit gebeurt. Een 
plaatje van de E. osirus mag ik u niet onthouden. Prachtig toch? Een grote 
plant kan wel tot een 40 bladeren hebben, en vult dus uw bak flink op. De 
hoogte van de bladeren kan, afhankelijk van de soort, een 60 cm worden Hij 
moet dus de ruimte hebben tussen de andere planten. Naast deze plant dus 
bij voorkeur lage plantjes poten zoals sommige Crytocoryne soorten 
bijvoorbeeld. Het is wel zo dat die grote plant nogal wat licht wegvangt en 
daarom niet alle planten geschikt zijn om in de “schaduw” van deze plant te 
staan. Bij ons in de bak hebben we al diverse malen de plant in bloei zien 
staan. In een paar dagen is de bloeistengel aan de oppervlakte en komt dan 
in bloei. Via die bloemen tros kan men de plant stekken, maar dat hebben 
wij nog nooit gedaan. Normaal komt er een zijscheut uit de wortels en die 



 

 
 

13

vormt op korte afstand van de moederplant weer een nieuwe stek. Normaal 
knippen we die uitloper door en planten de nieuwe stek ergens anders. Met 
de grote planten doet men dat niet zo gauw want dan komt de bak te vol te 
staan. Maar vooral bij de Amazone dwergplanten is het zaak om wildgroei 
tegen te gaan en de planten dus te herpoten zodat men een mooi veldje 
krijgt. Op bijgaand schets ziet men duidelijk hoe de uitloper uit de 
moederplant komt en even verder wortel schiet. Hetzelfde ziet men bij de E. 
tenellus. Een pracht van een plantje maar 
tegenwoordig eigenlijk nergens meer te koop. 
Deze kleinste telg uit de Echinodorus familie 
vormt een dichte grasmat op de bodem. Vooral 
ook onder grote planten is dit plantje een 
welkome aanvulling. Vroeger hebben we er 
werkelijk honderden van gehad en handen vol 
bij de vereniging gebracht omdat ze de pot uit 
groeiden. Maar helaas, op een gegeven moment 
zakten ze in elkaar en moesten we er van armoe 
mee stoppen. Vele malen in de handel gekeken maar geen E. tenellus in de 
aanbieding. Volgens de handelaren zijn ze eigenlijk niet meer te krijgen. 
Dan een andere telg uit de familie en wel de dwerg Amazone zwaardplant. 
Vroeger kwam die eigenlijk wel in iedere bak voor, maar tegenwoordig is 
deze plant wat uit de mode geraakt. Ik herinner me nog dat deze plant min 
of meer het “hoofdgerecht” in onze bak vormde. En dan Spreek ik toch wel 
van een 50 jaar terug hoor. Toen haalden we ook nog waterpest uit de 
wetering ☺. Natuurlijk is het wel zo dat er ondertussen heel veel planten 
van allerlei soorten op de markt gekomen zijn die ook heel aantrekkelijk 
bevonden worden. Het lijkt een beetje op de damesmode nietwaar? Haast 
niet meer om bij te houden, om over de kosten nog maar niet te praten. Nee, 
mijn vrouw leest dit artikel pas als het in het clubblad staat want dan is er 
geen weg terug meer. Het groeien van de Echinodorus soorten geeft 
eigenlijk geen problemen. Men kan over het algemeen rekenen op 1 blad per 
week. Onze ervaring is dat de bladeren veel sneller groeien dan dat we de 
lelijk wordende bladeren moeten weghalen. De plant blijft dus mooi en in 
vorm. U kunt het geloven of niet maar dit is nog maar een kleine greep uit 
de Echinodorus familie. Ik tel er zo al 17 in mijn naslagwerkje. U snapt wel 
dat dit mijn simpele brein te boven gaat en ik er dus een punt achter zet. 
Maar in het kort, de Echinodorus familie is een geweldige plantensoort voor 
onze hobby, en dus een aanrader. 
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BACOPA CAROLINIANA 
Overgenomen uit “De Natuurvriend Leiden 
Bron: http://www.aquaria-magnifico.nl/ 
 
Vindplaats Zuid–Amerika, voelt zich het prettigst bij een temperatuur tussen 
de 20 en 30°C, een pH waarde tussen de 6 en de 7° en de DH waarde tussen 
de 8 en de 12°.  
Het is een niet al te snelgroeiende plant, uitstekend geschikt om wat kleinere 
groepen mee te maken. De plant heeft tamelijk 
veel licht nodig. Ook is wat extra mest af en toe 
aan te raden. Vermeerdering vindt plaats door 
toppen. Vraagt redelijk veel licht, maar let op 
voor algenvorming. Is vrij gevoelig. De planten 
die geen zijtakken hadden gevormd hadden 
eigenlijk nauwelijks last van puntalgen. Ik 
vermoed dan ook dat de vorming van zijtakken 
op een aantal planten enigszins ten koste ging van de kracht van de 
moederplanten, waardoor puntalgen een kans kregen op deze planten. 
Hierna heeft deze plant het toch nog toe zonder problemen gedaan. Wel heb 
ik bij het opnieuw inrichten van mijn aquarium (toen ik deze plant enkele 
maanden had) deze plant niet meer achterin, maar voor in het aquarium 
geplaatst. Dit omdat ik bijna geen goede voorgrond planten in mijn 
aquarium had. Hoewel deze plant in de voorste zone van het aquarium het 
ook goed deed, vindt ik persoonlijk dat deze plant beter tot zijn recht komt 
in de midden- en achterzone van het aquarium. 
Uiteindelijk heb ik deze plant dan ook vervangen door een meer geschikte 
voorgrondplant, de groei van deze plant was op dat moment echter nog 
uitstekend. De planten in mijn aquarium vormen meestal enige tijd na het 
inkorten zijtakken aan de onderzijde van de stengels. In enkele gevallen zijn 
deze zijtakken al voldoende groot om na het opnieuw inkorten van de 
planten op eigen kracht verder te groeien. Om een groter aantal nieuwe 
takken op te kweken is het echter verstandig om de plant te toppen, 
waardoor de jonge zijtakken op de planten de kans krijgen voldoende uit te 
groeien. 
Deze plant heeft middenachter, in het midden en linksvoor in mijn aquarium 
gestaan. De verlichting voor deze plant heeft gevarieerd tussen 0.42 
Watt/liter standaard TL verlichting (2*18 Watt) tot 0.63 Watt/liter standaard 
TL verlichting 



 
Aquarium-, Terrarium-, en Vijververeniging 
Vrij en Blij       
Opgericht :    1 november 2001           
 
KvK  :  34164757  
Aangesloten bij de Ned. Bond 'AQUA TERRA' 
Onderdeel van jeugdver."Vrij en Blij" te 
Landsmeer 

 
Oplage :  60 stuks + 150 elektronisch 
Druk  :  Jeugdvereniging Vrij en Blij 

 

BESTUUR 
 
Voorzitter  C.J. de Best  

   Garstkamp 314 
  1103 PH  Amsterdam 
  06 - 54678741 

 
Secretaris  A. de Graaf  

Langebreek 5 
1121 KP Landsmeer  
020 - 4824836 
email: vrij-en-blij@hetnet.nl 

 
Penningmeester J. Westmaas  

Meteorenweg 108 
1033 HG Amsterdam 
020 - 6313726 

 
Internetadres tijdelijk niet beschikbaar

 
 

 
 
 
Contributie 2014 per jaar (bij vooruitbetaling) 
 
Volwassen leden (incl.  “Het Aquarium”) € 66,00 
65+ leden (incl. “Het Aquarium”)  € 62,00 
Jeugdleden (t/m 17 jaar)     € 58,00 
Lid, tevens lid bij een andere aquariumver.  € 32,00 
Donateurs met ver. blad     € 32,00 
Donateurs zonder ver. blad (minimaal)  € 10,00 
 
 
Betalingen:  
NL13 INGB 0004 5109 65 

t.n.v. A.T.V.  Vrij en Blij,  Amsterdam 

 
 
Verenigingsavonden: 
 
Verenigingsavonden worden gehouden in: 
"Het Geertruidahuis", het verenigingsgebouw van 
jeugdvereniging "Vrij en Blij",  
Dr. M.L. Kingstraat 2c, te Landsmeer op de  
laatste maandag van de maand. 
tel.: 020 - 4824887 
 
 
 
 

      
 
 

 
ADVIES OP AQUARIUMGEBIED 
 
C.J. de Best (zeewater)         tel. 06 - 54678741 
A. de Graaf (techniek, water,  
           vissen, planten)       tel. 020 - 482 48 36 

 



INSCHRIJFFORMULIER 
 

Hierbij geef ik mij op als 
 Lid 
 Jeugdlid 
 65+ lid 
 B-lid 
 Donateur 
Van A.T.V. Vrij en Blij 
 
Naam:    

Adres: 

Postcode – Woonplaats 

Telefoonnummer: 

 

Plejadenplein 44 
1033 VL Amsterdam 
Tel. 020 – 6314757 
http://www.rijschoolvangulik.nl 



Redactie: 
Langebreek 5 
1121 KP  Landsmeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




