
 

 

 

  

Maart 2016 



 
 

Oosterhofweg 51, 7461 BT, Rijssen, Nederland 
 

Het Bestuur 

Voorzitter 
Gerrit Averesch 
Welleweg 9, 7462 GE Rijssen 
0548-540919 
 
Secretaris 
Wim Sprakel 
Schoolstraat 6, 7461 EH Rijssen 
0548-858121, mail: info@avnatuurinhuis.nl 
 
Penningmeester 
Johan Nijkamp 
Graaf Willem Lodewijkstraat 35 
7462 EW Rijssen 
0548 – 521980, mail: jnijkamp@concepts.nl 
  
Lid 
Jan Voortman 
Veldovenstraat 12, 7461 VD  Rijssen 
0548 – 517683 
 
Lid 
Cor Thielen 
Laaressingel 147, 7514 EN Enschede 
053-2300270 
 

Contact Commissie 
Gerrit ten Wolthuis 
0548 – 516115 
Jan Voortman 
0548 – 517683 
Dennis Paauwe i.o. 
06 - 29365428 

Bibliothecariaat 
Gerrit ten Wolthuis / Cor Thielen 
0548 – 516115        /  053-2300270 

 

 

 

 

 



 
 

Oosterhofweg 51, 7461 BT, Rijssen, Nederland 
 

Woord van de voorzitter 
 
Aquariumvrienden, 

Volgens de metrologische kalender is de lente begonnen.  Volgens de gewone kalender duurt het nog een 
aantal dagen, maar het zonnetje schijnt in elk geval. Dit betekent dat de tuin begint te roepen, zeker als je voor 
het groeiseizoen nog grote ingrepen wilt doen in tuin of vijver. 

De laatste verenigingsavond was de jaarvergadering.  Een opkomst  van meer dan tien leden, maar nog niet de 
helft van de leden was aanwezig. Verslag hiervan komt via de notulen van de secretaris. 

Deze keer komen de volgende onderwerpen aan bod in ons digitale blad: pijlgifkikkers, tropische prachtjuwelen 
in de huiskamer en het eerste deel van een serie van drie over hoe koralen zich voeden. Weer een gevarieerd 
aanbod waar Cor maar weer druk mee is! Daarnaast nog een interview met Jan-Willem Hietbrink, over zijn 
doen en laten als aquariaan. Laat je verrassen en geef ons eens aan wat je vindt van het clubblad in deze stijl. 

Onze vernieuwde site (avnatuurinhuis.nl) is in de lucht. Hij moet nog verder gevuld worden maar het begin is er 
na langdurige toezeggingen. Graag jullie opbouwende kritiek. 

Even in mijn rol als districtsbestuurder van het district Twente en omstreken: Voor wat betreft de landelijke 
organisatie, de NBAT, zijn er ook de nodige ontwikkelingen. Een belangrijke, die ook ons als leden kan raken, is 
dat men het aantal districten in den lande wil verminderen van 11 naar 8. Om te voorkomen dat er alleen maar 
over ons gepraat wordt en niet met ons heeft het districtsbestuur de stoute schoenen aangetrokken en een 
afspraak gemaakt met besturen van beide aanliggende districten (IJsseldelta en Oost-Nederland) om te 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om samen te werken of wellicht samen te voegen. Het zou ook kunnen 
zijn dat een deel van een district met ons wil samenwerken en een ander deel van het betreffende district 
aansluiting zoekt bij anderen. Niets is zeker, wel dat er woensdag 16 maart een eerste overleg is. 
 
De eerstvolgende keer dat ik jullie hoop te ontmoeten is op maandag 21 maart, als Herman ten Wengel ons 
meeneemt in een enthousiaste lezing over Panama en de Bocas del  Toro eilanden. Graag zien we jullie op deze 
avond.  Waar in het algemeen deze avonden ook geschikt voor zijn is het delen planten en dergelijke. Meestal 
kun je wel anderen blij maken met je overschot aan planten. Meenemen dus!! 
 
Nog een leuke huiswerkklus voor allen: graag willen we digitale kopieën van de in de loop der jaren behaalde 
bondsdiploma’s. Dan kunnen we bijhouden wie recht heeft op een laureaat, als je bijvoorbeeld 5 diploma’s in 6 
jaar hebt, 10 in 12 jaar enzovoorts. Scan opsturen naar de secretaris. 

Tenslotte nog een bericht vanuit de stichting de Boerderieje, dit jaar zijn we mede aan de beurt om het 
onderhoud van het pand en de tuin te regelen. Willen jullie ook een keer een handje uitsteken?  

Tot ziens in de Boerderieje! 

Gerrit Averesch 
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Pijlgifkikkers, tropische prachtjuwelen in de huiskamer 

  
 
Dendrobatidae is de wetenschappelijke naam 
voor een familie van enkele honderden soorten 
tropische kikkers, aangetroffen in de tropische 
regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika. De 
dieren staan beter bekend onder de naam 
pijlgifkikkers, duidend op het vermeende gebruik 
door de inheemse indianen van het huidgif van de 
kikkers voor gifpijlen. Feit is dat van slechts één 
stam in Colombia daadwerkelijk bewezen is dat ze 
enkele pijlgifkikkersoorten hiervoor gebruikten. 
Hoe dan ook, de naam is gebleven. Overigens, de 
kikkers bijten niet, het gif zit in de huid en komt 
vrij bij overmatige stress en is slechts dan 

gevaarlijk indien het in de bloedbaan van een aanvaller komt. Daarbij bevatten slechts een 
handvol soorten pijlgifkikkers huidgif in levensbedreigende hoeveelheden. Hierbij dient de 
kanttekening geplaatst dat kikkers in gevangenschap hun vergiftigheid nagenoeg verliezen, 
waarschijnlijk door het ontbreken van een essentieel bestanddeel in hun voedsel. 
 

Waarom pijlgifkikkers houden? 

Pijlgifkikkers worden in toenemende mate door 
liefhebbers gehouden in terraria. De aantrekkelijkheid 
van de dieren wordt voornamelijk gevoed door hun 
vaak schitterende kleurenpracht, variërend van 
"eenvoudig" bruin, wit of zwart tot geel, blauw, rood, 
groen en vele combinaties daarvan. Maar toch zeker 
mag het ongebruikelijke gedrag van de kikkers niet 
vergeten worden. Er zijn bijvoorbeeld soorten waarvan 
de vrouwtjes hun schaarse eitjes deponeren in kleine 
bovengrondse (!) watertjes, zoals 
bromeliabladtrechters en vervolgens de uitkomende 
larven voeden met eigen onbevruchte eitjes. Bij bepaalde soorten vechten de mannetjes, of 
zelfs de vrouwtjes om de heerschappij waarbij heuse bokspartijen gevoerd worden! 

 

 

 

 

Oophaga pumilio blue jeans 

Vechtende Oophaga pumilio’s 
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Huisvesting 

Bepaalde soorten zijn boombewoners, andere soorten leven op de bodem. Hoewel diverse 
soorten zich nabij water bevinden is geen enkele pijlgifkikkers een permanente 
waterbewoner. Wat voor terrarium gekozen wordt is dus afhankelijk van de soort. Voor de 
meest gangbare soorten moet men denken aan minimum maten van 50lx50bx50h cm voor 
één paartje. 

Pijlgifkikkers hebben geen oog voor planten, wél voor schuilplaatsen en afzetplaatsen voor 
eieren. Denk bijvoorbeeld aan klimplanten, stronken, op de bodem mos en zachte turf. Het 
oog wil echter ook wat vandaar dat vaak gekozen worden voor tropische planten als 
bromelia's en orchideeën. 

Bodembedekking 

Pijlgifkikkers houden ook niet van een te natte ondergrond. Ze moeten naar wens een droge 
bodem kunnen opzoeken. Een bodem bedekt met bijvoorbeeld beukebladeren is 
gebruikelijk. Mos kan ook maar wordt om mooi te blijven vaak te nat gehouden voor de 
dieren. Gebruikt bij voorkeur geen te zanderige bodem. De dieren gaan er vies uitzien en ook 
bestaat de kans dat ze met het naar voedsel happen zanddeeltjes binnen krijgen, dit kan op 
den duur schadelijk zijn. 

Temperatuur 

De temperatuur dient afhankelijk van de kikkersoort tussen de 20° en 25°C op de bodem te 
liggen en 23° tot 28° hoger in het terrarium. Reflectorlampen kunnen dienen als verwarming 
maar ook halogeenlampen worden wel gebruikt. Pas vooral bij de laatste op voor plaatselijke 
grote verhitting. 

Bodemverwarming, bijvoorbeeld middels een dubbele bodem gevuld met verwarm water 
kan in de koude wintermaanden goede diensten doen. In de zomer moet echter gewaakt 
worden voor hoge temperaturen: kikkers hebben de neiging afkoeling te zoeken in de 
bodem maar vinden dan slechts nog meer warmte waardoor ze niet zelden eraan bezwijken! 

 

Ingericht paludarium 



 
 

Oosterhofweg 51, 7461 BT, Rijssen, Nederland 
 

Vochtigheid 

Pijlgifkikkers hebben een dunne huid die snel kan uitdrogen. Een klein 
ondiep (!) watergedeelte moet daarom altijd aanwezig zijn zodat ze naar 
wens een frisse duik kunnen nemen. Let er wel op dat het watergedeelte 
niet te diep is en ook niet te koud is omdat de dieren gevoelig zijn voor 
een (te) snelle afkoeling. 

 

Afhankelijk van de kikkersoort en de aanwezige beplanting moet 
gesproeid worden om een hoge luchtvochtigheid te waarborgen. Overdag 
mag de luchtvochtigheid dalen tot 70% om 's avonds weer tot 100% te 
stijgen. Gebruik bij voorkeur zacht water of liefst gefilterd schoon 
regenwater, dit is vooral voor orchideeën noodzaak en het laat bovendien 

geen lelijke kalkvlekken achter op bladeren. 

 

Voedsel 

In volwassen staat zijn alle Dendrobatidae carnivoor, dat wil zeggen dat ze alleen maar van 
insecten leven en andere ongewervelde dieren die veel proteïne bevatten. Hoe kom je nu 
aan dat voedsel; immers in ons klimaat zijn insecten niet het hele jaar beschikbaar zodat 
men ze zelf moet kweken in de vorm van bijvoorbeeld fruitvliegjes, meelwormen (nogal vet 
voedsel, niet te veel voeren), krulvliegen, wasmotten, springstaarten, etc. In de zomer 
natuurlijk zoveel mogelijk weideplankton dat gevangen moet worden in gifvrije gebieden. 

 

Voedsel is dus zeer belangrijk, vooral voor jonge 
kikkertjes omdat ze regelmatig vervellen en ze voor 
de groei veel proteïne nodig hebben. Voor de 
stofwisseling zijn zouten, vetten, vitamines en water 
vereist en ook koolhydraten die gevormd kunnen 
worden uit een proteïne-overschot. Zorg dus voor 
een goede fruitvliegenkweek, waarbij je beter te 
veel kweken kunt aanzetten dan te weinig. Om een 
idee te geven hoeveel een kikkertje van zo'n twee 
maanden oud eet moet je al snel denken aan een 
gemiddelde van 30 tot 50 vliegjes per dag terwijl 
een halfwas dier wel 100 tot 150 vliegjes kan eten 
per dag. Als je de vliegjes voert, bepoeder ze dan af 
en toe met stuifmeel, gistocal, ospulvit of een ander vitamine/mineraalpreparaat. 

 

 

 

Sproeikop van 
Jewelspray, ze 
staan bekend om 
hun zeer fijne 
verneveling 

Drosophila 
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En dan... 

Als het terrarium ingericht is en de voedselkweken goed lopen kunnen de kikkers gekocht 
worden. Hoewel in de reguliere handel weleens pijlgifkikkers aangeboden worden zijn deze 
door de vangst in het land van herkomst en de lange reis naar Nederland gestrest en vaak in 
een slechte conditie. Niet weinig sterven de dieren na korte tijd aan een parasitaire infectie 
of andere ziekte. Buiten de vele misstanden waarmee de handel in wildvangdieren is 
omgeven, is het vooral voor de beginner beter bij liefhebbers nakweekdieren te kopen. De 
prijs is over het algemeen lager, de kans op ziekten is vele malen geringer en bovendien 
kunnen liefhebbers je van objectief advies dienen. Binnen de vereniging / werkgroep zijn er 
diverse liefhebbers die je kunnen helpen. 

 

 

 
Bron: DN gifkikkerportaal 
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Hoe koralen zich voeden (Deel 1) 

Koralen hebben verschillende manieren 
ontwikkeld om zich te kunnen voeden. Zij 
ontvangen energie en bouwstoffen via 
fotosynthese in hun symbiotische algen, en door 
deeltjes en opgeloste stoffen uit het water op te 
nemen. Een goed begrip hiervan draagt bij aan het 
succesvol houden van deze dieren. Lees nu meer 
over de belangrijkste voedingsbronnen van 
koralen!  

 

 

Koralen zijn fascinerende dieren; hoewel ze een simpel uiterlijk hebben, zijn deze oeroude 
organismen zeer complex. Dit geldt ook voor de manieren waarop ze zich voeden; de laatste 
jaren zijn wetenschappers veel te weten gekomen over deze processen. Hoewel veel 
koraalsoorten symbiotische algen huisvesten die hen van energie voorzien, zijn extra 
bouwstoffen nodig om te kunnen groeien. Een gezegde onder wetenschappers luidt; "a fed 
coral is a happy coral" (een gevoed koraal is een gelukkig koraal). Volgens de laatste 
inzichten blijkt deze opmerking een schot in de roos te zijn. Lees nu meer over de 
belangrijkste voedselbronnen van koralen, en het cruciale belang hiervan voor het leven van 
deze mariene ongewervelden.  

Autotrofie en heterotrofie 

Het leven op aarde wordt door biologen altijd in systematische groepen onderverdeeld; dit 
gebeurt op basis van uiterlijke kenmerken (bv. vogels en zoogdieren), levenswijzen 
(dagactief of nachtactief) of de aard van levende cellen (plantaardige of dierlijke cellen). Een 
vierde voorbeeld is indeling op basis van stofwisseling; deze kan autotroof of heterotroof 
zijn. Deze termen worden vaak gebruikt in de aquariumwereld, met name wanneer wordt 
gesproken over bacteriën.  

 

Autotrofie betekent dat een organisme organische stoffen (zoals koolhydraten) vanuit 
anorganische stoffen (zoals CO2 en bicarbonaat) opbouwt. Voorbeelden zijn planten, die 
CO2 omzetten in koolhydraten door gebruik te maken van zonne-energie, of 
zwavelbacteriën, die de chemische energie uit zwavel gebruiken om CO2 om te zetten in 

Trachyphyllia Geoffroyi 
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organische stoffen. Men spreekt in deze gevallen bij planten van fotoautotrofie (foto: licht, 
auto: zelf en trofie: voedend) en bij bacteriën van chemoautotrofie (chemo: chemische 
reactie). Een ander woord voor fotoautotrofie is fotosynthese, een ander woord voor 
chemoautotrofie is chemosynthese. Autotrofe organismen worden ook wel primaire 
producenten genoemd, omdat zij de eerste schakel zijn in de voedselketen die leidt tot de 
productie van biomassa uit anorganische stoffen.  

Heterotrofie betekent dat organismen direct gebruikmaken van organische stoffen, die of in 
het milieu aanwezig zijn, of door autotrofe organismen zijn geproduceerd. Het consumeren 
van planten door dieren zoals slakken of koeien is een vorm van heterotrofe voeding. Uit 
CO2 zijn eerst koolhydraten geproduceerd via zonlicht, die de planten hebben omgezet in 
organische biomassa; deze wordt vervolgens weer opgegeten en omgezet in dierlijke 
biomassa. 

Koralen; zowel heterotroof als autotroof? 

 

 Koralen zijn wat dit betreft complexer; de dieren 
zelf zijn heterotroof en eten onder andere  
plankton, wat een organische voedingsbron is. 
Hiernaast ontvangen veel soorten koolhydraten 
van hun symbiotische algen. Ook dit is ten 
opzichte van de koralen een heterotrofe 
voedingsbron. De symbiotische algen uit het 
genus Symbiodinium, die vaak zoöxanthellen 
worden genoemd, produceren deze koolhydraten 
via fotosynthese. Hoewel koralen zelf dus net als 
alle andere dieren heterotroof zijn, vinden zowel hetero- als autotrofe processen in hun 
weefsels plaats. Een nieuw voorgestelde term door wetenschappers is daarom ook polytroof 
(poly: veel, meerdere), en geeft goed de diverse aard weer van de manier waarop koralen 
zich voeden. 

Energie en bouwstoffen 

De koolhydraten die zoöxanthellen aan koralen leveren kunnen tot 95% in de dagelijkse 
energiebehoefte voorzien. Deze energie wordt grotendeels gebruikt om continu calcium- en 
bicarbonaationen uit te scheiden, waardoor een skelet wordt opgebouwd (zie het 
koraalwetenschap.nl archief voor meer informatie). Deze dient vooral als schuilplaats voor 
roofdieren zoals vissen. Helaas zijn koolhydraten niet voldoende om dierlijk weefsel op te 

zoöxanthellen 
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bouwen; hiervoor zijn andere belangrijke elementen 
nodig, zoals stikstof (N), fosfor (P) en  zwavel (S). Deze 
elementen krijgen koralen binnen door plankton en 
detritus uit het water te vangen, en door opgeloste 
stoffen uit het water op te nemen. Dit levert tevens 5-
35% op van de dagelijkse energiebehoefte van koralen. 
Verder is heterotrofie essentieel voor koralen die 
gebleekt zijn tijdens warme zomers, en voor soorten die 
weinig licht ontvangen op grotere diepte of in troebel 
water. Ook is heterotrofie de enige vorm van voeding 
voor koralen zonder zoöxanthellen, zoals veel zachte 

koralen (zoals Dendronephthya sp.) en een aantal steenkoralen (zoals Tubastrea sp.). 
Recente onderzoeken tonen aan dat de wisselwerking tussen autotrofie en heterotrofie, dus 
licht en voeding, zorgt voor het succes van een goede koraalgroei.  

Een grote diversiteit aan voedingsbronnen 

De manieren waarop koralen zich voeden zijn zeer divers; koralen ontvangen koolhydraten 
van zoöxanthellen, nemen talloze stoffen zoals stikstof, fosfor en calcium op uit het water en 
vangen plankton en detritus. Hieronder worden de verschillende bronnen uitgebreider 
toegelicht.  

- fotosynthese: 
Het overgrote deel van het energiebudget van de meeste steenkoralen is afkomstig uit 
fotosynthese. De omzet van anorganisch CO2 naar organische koolhydraten is een complex 
biochemisch proces, en kan worden opgedeeld in twee fasen. In figuur 3 zijn schematisch de 
hoofdcomponenten weergegeven, welke men photosysteem I en II heeft genoemd. Ze 
verlopen in omgekeerde volgorde, omdat ze ook op die manier ontdekt zijn. De essentie is 
dat een pigment in de zoöxanthellen (net als in wieren en hogere planten), chlorofyl 
genaamd, zonlicht absorbeert en hierbij een elektronenstroom opwekt die leidt tot 
energieproductie. De energie van de stroomkring zorgt weer voor de aanmaak van 
koolhydraten.  

Chlorofyl is een eiwit wat opgeslagen ligt in de chloroplasten van zoöxanthellen; dit zijn de 
celorgaantjes waar fotosynthese plaatsvindt. De chloroplasten bevatten op hun beurt weer 
kleinere structuren, thylakoϊden. Deze compartimenten vormen het uiteindelijke centrum 
waar water wordt opgesplitst in zure deeltjes en zuurstof. Dit wordt weergegeven in 
onderstaande reactie:  

2H2O --> 4H+ + O2 + 4e- 

Tubastrea Aurea 
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 Aangezien hiervoor licht benodigd is, noemt men dit de lichtreactie. Bij de splitsing van 
water komen ook elektronen vrij; deze elektronenstroom leidt uiteindelijk tot de productie 
van ATP (adenosinetrifosfaat) en NADPH (nicotinamide-adenine-dinucleotide fosfaat). Deze 
stoffen zijn nodig voor de omzetting van koolstofdioxide naar koolhydraten, die uiteindelijk 
de voedselvoorziening voor zowel de algen als de koralen vormen. Deze laatste serie van 
reacties noemt men de donkerreacties (of Calvincyclus), omdat hiervoor geen licht benodigd 
is. Ze vinden ook overdag plaats.  

Wanneer alle fotosyntheseprocessen worden samengevat wordt de vereenvoudigde reactie 
als volgt weergegeven:  

6CO2 + 6H2O --> C6H12O6 + 6O2 

Deze reactie levert dus koolhydraten en zuurstof op, die vervolgens door de zoöxanthellen 
deels worden doorgegeven aan het koraalweefsel. Zowel algen als koralen verbranden deze 
suikers weer, die de nodige energie opleveren. Wanneer dat gebeurt, verloopt 
bovenstaande reactie andersom. Voor steenkoralen levert dit 30-95% van de dagelijkse 
benodigde energie, waarvan een groot gedeelte wordt gebruikt om het skelet op te bouwen.  

Het verbranden van koolhydraten 
veroorzaakt het uitademen van 
koolstofdioxide en water, en zorgt 
ervoor dat de pH in het aquarium 
's nachts behoorlijk daalt van bv. 
8.2 naar 7.8. Ook algen, wieren en 
hogere planten ademen 's nachts 
CO2 uit. Dit veroorzaakt soms 
sterfte in aquaria of natuurlijke 
wateren, vooral tijdens de zomer; 
warmer water bevat namelijk 
minder zuurstof. Een goede 
beluchting van het aquarium is 
dus noodzakelijk. 
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Soms wordt te veel zuurstof geproduceerd; dit is schadelijk voor alle levende cellen, omdat 
een gedeelte van deze moleculen wordt omgezet in radicalen. Dit zijn zuurstofmoleculen die 
te veel elektronen bezitten, en daarom reageren ze graag met andere stoffen. Dit leidt tot 
schade aan het DNA en andere delen van de levende cel. Koralen hebben hiertegen een 
mooie strategie ontwikkeld, door schadelijke zoöxanthellen uit te stoten die deze radicalen 
produceren. Er zijn twee hoofdoorzaken waardoor dit kan ontstaan; soms stoten koralen 
hun symbiotische algen uit als reactie op een hoge mate van fotosynthese. Dit gebeurt soms 
in het aquarium, als we bijvoorbeeld te snel overschakelen van T5-naar HQI-verlichting. Het 
is dus belangrijk om koralen langzaam te laten wennen aan nieuwe en sterkere verlichting. 

Als tweede bleken veel koraalsoorten bij watertemperaturen van 30°C en hoger; dit komt 
omdat bij deze temperaturen de zoöxanthellen beschadigd raken. De thylakoïdmembranen 
in de chloroplasten vallen hierdoor uiteen, waardoor veel zuurstofradicalen het 
koraalweefsel invloeien. Ook dit leidt tot het uitstoten van zoöxanthellen. Bepaalde 
zoöxanthellen zijn bestand tegen temperaturen tot 32°C, en dit verklaart waarom sommige 
koralen niet bleken tijdens een warme zomer. 

Na bleking, of 'bleaching', moeten koralen binnen korte tijd hun algenpopulaties herstellen. 
In de natuur verloopt dit herstel gelukkig vaak met succes. In het aquarium gebeurt dit soms 
ook; dit komt mogelijk doordat vrij levende zoöxanthellen opnieuw worden opgenomen via 
de maagholte. Veel koraallarven doen dit ook voordat ze veranderen in primaire poliepen. 

Koralen die in diepere wateren leven, of koralen die überhaupt geen zoöxanthellen hebben, 
zullen veel meer energie moeten halen uit plankton, detritus en opgeloste stoffen. Dit is ook 
precies wat men gevonden heeft voor deze soorten. 

Voor u gezien bij: 
Zeeaquariumvereniging cerianthus 
Geschreven door: 
Tim Wijgerde 
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Het interview met Jan-Willem Hietbrink 

 
 

1. Wat voor aquarium heb je en wat zijn de maten? 
 
2. Welke type vivarium heb je en waarom voor dit type gekozen? 

3. Heb je voorheen ook al andere soorten vivaria/biotopen gehad?,  
zo  ja welke? 

4. Hoe lang bedrijf je al deze mooie hobby? 

5. Wat zijn de grootste problemen die je tot nu toe hebt meegemaakt 
in deze hobby en hoe heb je deze opgelost? 

6. Wat zijn de mooiste momenten van deze hobby en waarom. 

7. Waarom lid van een vereniging? 

8. Wat zou de vereniging nog meer kunnen doen of wat zou je prettig vinden? 

9. Wat vindt je van de NBAT? 

10. Wat is je mening omtrent keuren? 

11. Tip die je zeker wil delen met ons? 

12. Welke speciaalzaak heeft je voorkeur en waarom?  

13. Welke speciaalzaak raad je af en waarom? 

14. Nog iets wat je zeker wil delen of wij zouden moeten vragen? 
 
 

Op deze avond heb ik bezoek gehad van Jan Voortman met Gerrit te Wolthuis voor het maandelijkse 
interview voor het clubblad. Om 19.30 stonden beide heren voor de deur en onder het genot van 
een bakje koffie konden we in elk geval genieten van de bak welke er uitermate netjes bijstond. Het 
betreft een 2 meter bij 0,6 bij 0,55 meter groot A1 Aquarium met een netto inhoud van 660 liter 
water. Helaas is ons gesprek niet geheel goed op papier gekomen en heb ik op verzoek van Cor 
Thielen het hele verhaal nog eens dunnetjes overgedaan. Ik heb me niet gehouden aan alle vragen , 
maar denk wel dat ze in mijn verhaal zo’n beetje wel allen de revue passeren. 

Ik heb een A1 aquarium wat staat voor een gezelschapsbak met vooral veel planten en ook vissen. In 
het verleden heb ik ook al aquaria gehad, ik ben begonnen op 10 jarige leeftijd met een 70 bij 30 bij 
30 cm bakje met daarin vooral guppen en kardinaal tetra’s. Langzaam is dat veranderd en ben ik 
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overgegaan naar een 1 meter aquarium en hield ik de 70 cm bak als kweekbak. Deze aquaria heb ik 
gehad tot een jaar of 24 was en toen wilde ik wat anders en had ik geen geluk met het aquarium. 
Veel nee heel veel algen, dode vissen en ook een volledige doorstart kon geen oplossing bieden. 
Deze aquaria moesten wieberen. Ik wilde een vijver. Deze vijver heb ik een jaar of 8 gehad. Echter 
het bloed kroop waar het niet kruipen kon en in 2010 kocht ik bij Aquadeco een 2 meter aquarium. 
Het aquarium moest worden voorzien van allerhande snufjes, PH gestuurde CO2, 5 extra TL-lampen 
in de kap, dubbele thermostaat en uiteraard 3 grote JBL cristal profi. Al met al een heel gepuzzel en 
uitzoekwerk maar dit heb ik met behulp van mijn goede vriend Bjorn Schuiling (Aquadeco) tot een 
goed resultaat gebracht. 
 

 
Het aquarium staat er nu nog steeds. Het aquarium draait nu reeds 6 jaar en eigenlijk zonder de  
problemen die ik met voorgaande aquaria wel gehad heeft. In 2013 en 2015 mocht ik zelfs ons 
district vertegenwoordigen tijdens de jaarlijkse keuring van de NBAT.  
Respectievelijk werd ik daarbij 9e  en 13e. de afgelopen jaren heb ik wel geleerd dat ik vooral  
geduld moet hebben, maar vooral ook een plan, wat wil je, waar wil je naartoe en wat is het doel en  
hoe wil ik dit bereiken. Ik heb diverse soorten voedingen getest en met wisselende resultaten. 
Momenteel gebruikt ik alleen Festal, kleibollen en CO2 en dat is voor mij de perfecte combinatie. Via 
de Festal leverancier heb ik een instructie gehad hoeveel en welke producten wanneer toe te 
voegen. Vervolgens heb ik zelf een methode doorontwikkeld om tot een goed bemestingsplan te 
komen welke ook nog eens simpel bij te sturen is.  
 
Het mooiste moment voor mij was eigenlijk de plaatsing van de 2 meter bak, met als kroontje op het 
werk dat ik nog geen jaar lid was van onze vereniging en toen al in 2011 direct clubkampioen werd. Ik 
ben vooral lid geworden van de vereniging om kennis te vergaren, uitwisselen ervaringen en ideeën 
en zo af en toe een clubavond te bezoeken. Het verblijd mij dat de club sinds eind 2014 weer wat 
actiever wordt, nieuwe leden werft maar vooral ook weer meer soorten vivaria. 
 
De NBAT zie ik als een overkoepelende organisatie welke niet heel erg actief was en vooral veel  
Oudere leden kende. Momenteel is het zo dat ook de NBAT aan verjonging doet, volgens mij heel erg 
goede en vriendelijke maar vooral goed geschoolde keurmeesters heeft die elke bak en hun eigenaar 
in hun waarde laten. Ten slotte kijken wij 24 uur naar het aquarium en de keurmeester komt slechts 
1 uurtje per jaar kijken. 
 
Keurmeesters hebben vaak goede ideeën omdat ze bij heel veel verschillende vivaria komen en daar 
ideeën en voorbeelden opdoen die ze met de deelnemers kunnen delen en waar je als deelnemer 
veel mee kunt. Wat je volgens mij vooral niet moet doen is gelijk nadat de keurmeester geweest is je 

Een voormalige indeling van het aquarium 
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hele bak aanpassen naar zijn / haar ideeën.  Jouw bak, jouw idee, jouw plan, jij bepaalt! 
Ook ik heb weleens de bak geheel aangepast terwijl de keurmeester nog in de auto moest stappen.  
 
De speciaalzaak die mijn voorkeur geniet is uiteraard Aquadeco uit Rijssen. De medewerkers hebben 
kennis, kunde, ervaring maar vooral ook een keur aan producten. Verder geven ze een eerlijk advies 
en zullen ze je niet het duurste maar juist het voor jou beste product adviseren. 
 
En als clublid heb je zo af en toe ook leuke voordeeltjes bij Aquadeco. 
Tevens bestel ik uiteraard ook weleens wat via internet of via andere aquarianen in het land. 
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Agenda 

 
13 februari 
09:00-20:00 h 

Guppy- en andere levendbarendendag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

20 februari 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

22 februari 
20:00 h 

Ledenvergadering De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

27 februari 
12:30 h 

Poecilia bijeenkomst 
info: www.poecilia.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

27 februari 
09:00-20:00 h 

ADA Aquascapingdag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

10:00 h Nationale Cichlidendag 
Info: www.nvcweb.nl 

Dorpshuis Odijk 
Rijneiland 7 

06 maart 
11:00-15:00 h 

Terraria Hasselt 
Toegang € 5,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Rapertingen Hasselt (B) 
Luikersteenweg 395 

12 maart 
11:00 h 

Ledenbijeenkomst WAP 
info: http://waterplanten.org/nl/ 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

12 maart 
09:00-20:00 h 

Regenboogvissendag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

19 maart 
 

Bijeenkomst IRG landsgroep met ruilbeurs 
info: www.regenboogvissen.be 

AV De Minor Klein-Willebroek (B) 
Schoolstraat 24 

20 maart 
09:00-16:00 h 

Vijver-, aquarium- en terrarium-beurs 
Gratis 

Zaal "Iso" Izegem (B) 
Sint-Jorisstraat 62 

20 maart 
09:00-16:00 h 

Garnalenwedstrijd 
Gratis 

Zaal "Iso" Izegem (B) 
Sint-Jorisstraat 62 

21 maart Lezing Panama door Herman ter Wengel De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

02 april 
09:00-20:00 h 

Zeewaterdag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

16 april 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs 
info: www.killifishnederland.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

17 april 
 

Terraria Houten 
toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 
6,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Expo center Houten 
Meidoornkade 24 

18 april Lezing Madagaskar Door Cor Thielen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

30 april 
14:00-19:00 h 

Open dag 
Info: www.betta.nl 

Londerzeel (B) 
Handelsstraat 75 

http://www.killifishnederland.nl/
http://www.betta.nl/
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30 april 
09:00-20:00 h 

Waterplantendag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

01 mei 
10:00-16:00 h 

Terrariumbeurs hannover 
toegang € 7,00,  kinderen  tot 14 jaar € 3,00 

Congres Centrum Hannover (D) 
Theodor-Neuss-Platz 1-3 

05-08 mei 
10:00-22:00 h 

2e Internationaal Aquarium Treffen Hasselt 
info: www.discusvrienden.com 

Rapertingen Hasselt (B) 
Luikersteenweg 395 

06-08 mei 
10:00-17:00 h 

Animal Event Hilvarenbeek 
Info: www.animal-event.info 

Event Center Hilvarenbeek 
Beekse Bergen 1 
 

7 mei 
09:00-20:00 h 

Labyrintvissendag 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

08 mei 
11:00-16:00 h 

Terraria Gent Citadelpark B Genth (B) 
Rysselberghedreef 2 

16 mei Nog te plannen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

21 mei 
12:30 h 

Poecilia bijeenkomst 
info: www.poecilia.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

29 mei 
10:00-15:00 h 

Ruilbeurs Blauwe Alg 
info: www.blauwealg.be 

Centrum "'t Dorp" Kessel (B) 
Berlaarsesteenweg 4 

29 mei 
10:00-15:00 h 

Grote Aquariumbeurs 
Info: www.icaif.be (FRANSTALIG) 

Zaal André Guisset Belgrade (B) 
Rue do Bia Bouquet 2 

05 juni 
10:00-16:00 h 

Terraria Houten 
toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 
6,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Expo center Houten 
Meidoornkade 24 

18 juni 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs 
info: www.killifishnederland.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

20 juni 
20:00 h 

Nog te plannen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

25 juni 
14:00 h 

Betta beurs 
Gratis info: www.betta.be 

Malderen (B) 
Handelsstraat 75 

3 juli 
 

Limbeurs 
info: www.limbeurs.be 

Don Bosco Houthalen (B) 
Don Boscostraat 6 

19 t/m 21 
augustus 

Holland Koi Show Arcen 
info: www.hollandkoishow.nl 

Kasteeltuinen Arcen 
Lingsforterweg 26 

19 t/m 21 
augustus 

Holland Betta Show Arcen 
info: www.bettas4all.nl 

Kasteeltuinen Arcen 
Lingsforterweg 26 

21 augustus 
11:00-15:00 h 

Terraria Hasselt 
Toegang € 5,00, kinderen tot 5 jaar gratis 

Rapertingen Hasselt (B) 
Luikersteenweg 395 

26 t/m 28 
augustus 

Tentoonstelling Killi Fish Nederland Asperen 
info: www.killifishnederland.nl 

Partycentrum "De Schildkamp" 
Leerdamseweg 44 

28 en 29 
augustus 

Tilburgse terrariumdagen 
Info: www.oliemeulen.nl 

Dierenpark de Oliemeulen 
Reitse Hoevenstraat 30 

http://www.discusvrienden.com/
http://www.animal-event.info/
http://www.poecilia.nl/
http://www.blauwealg.be/
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18 september 
10:00-16:00 h 

Terraria Houten 
toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 
6,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Expo center Houten 
Meidoornkade 24 

19 september 
20:00 h 

Nog te plannen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

07 en 08 
oktober 

Discusdagen 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

15 oktober 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs 
info: www.killifishnederland.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

17 oktober  
20:00 h 

Nog te plannen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

23 oktober 
11:00-16:00 h 

Terariumbeurs IJsselhallen Zwolle 
De Rieteweg 4 

05 november 
09:00-20:00 h 

Dwergcichlidendagen 
gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

06 november 
11:00-16:00 h 

Terraria Gent Citadelpark B Genth (B) 
Rysselberghedreef 2 

19 november 
12:30 h 

Poecilia bijeenkomst 
info: www.poecilia.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

19 en 20 
november 

Vivarium 
Info: www.vivariumbeurs.nl 

Beursfabriek Nieuwegein 
Symfonielaan 1 

03 december 
09:00-20:00 h 

Ongewerveldendag 
gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

04 december 
10:00-16:00 h 

Terraria Houten 
toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 
6,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Expo center Houten 
Meidoornkade 24 

17 december 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

17 december Uitslagavond onder voorbehoud De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

 

 

 

                 

 



 
 

Oosterhofweg 51, 7461 BT, Rijssen, Nederland 
 

AANMELDINGSFORMULIER 

Voorletters: 
Roepnaam: 
Achternaam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer:  
E-Mail adres:  
Geboortedatum:           -           -  
Type Vivarium,  
Groep A, zoet water: 
 gezelschapsaquarium - categorie A1 
 speciaal aquarium met dieren en/of planten - categorie A2/A3 
Groep B, zeewater: 

gezelschapsaquarium - categorie B1/B2 
Groep C: Terraria 

terrarium - categorie C1/C2 
Groep D: Vijvers 

gezelschapsvijver - categorie D1/D2 
 
Welke Lidmaatschap:     18+ lid,     Jeugdlid,     Donateur,       Geen Het Aquarium 
Aankruisen wat van toepassing is 

 
Handtekening:   

Bank/Giro IBAN nummer:                           
U wordt bezocht door onze contactcommissie die de automatische incasso, voor betaling van de 
contributie, met u invult. Tevens kunt u dan de leden informatie contactlijst (licg-lijst) invullen. 
 
Een lidmaatschap bij de aquariumvereniging kost € 60,00 per jaar. Als u geen Het Aquarium wilt 
ontvangen dan kost het lidmaatschap € 40,00 per jaar Onder de achttien jaar kost een 
jeugdlidmaatschap € 25,00,- per jaar. Een donateur betaalt tenminste € 25,00 per jaar. Voor Het 
Aquarium betaald u €20,00 per jaar. De betaling is per automatische incasso per maand. Een 
lidmaatschap wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan. Wordt stilzwijgend verlengd en per eind van een 
kalenderjaar opzegbaar, schriftelijk bij de secretaris. 
 
U krijgt om de 8 x jaar het fullcolour maandblad Het Aquarium van de Nederlandse Bond Aqua Terra 
toegezonden. Wij hebben een eigen verenigingsbibliotheek waar u gebruik van kunt maken en 
organiseren regelmatig gezellige leerzame verenigingsavonden, met o.a. sprekers over de hobby. 
Het belangrijkste is dat u van ons advies kunt verwachten door en van ervaren aquarianen, soms met 
woord, maar ook met daad. 
BEZOEKADRES: DE HOBBYBOERDERIEJE - OOSTERHOFWEG 51, 7461 BT RIJSSEN 

CONTACT: SECRETARIS, SCHOOLSTRAAT 6, 7461 EH RIJSSEN, 
WEBSITE: AVNATUURINHUIS.NL MAIL: INFO@AVNATUURINHUIS.NL 

BANK: NL32RABO 0347 3755 88 FACEBOOK: AV Natuur in Huis Rijssen 
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