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Hierbij nodigen wij u uit voor een ledenavond. 
Deze avond wordt gehouden op woensdag 14 maart 2012 
in het dorpshuis “Het Deelhuis”aan het Tolvepaed 2, Haskerdijken. 
Aanvang  19.30 uur. 
 
Wat gaan we deze avond doen? 

Na een welkoms woord gaan we ons bezig houden met een zeer belangrijk  
onderwerp, en dat is watersamenstelling. 
Goed water is onmisbaar bij het houden van een aquarium  
voor zowel de vissen als de planten. 
Met goed water creëer je een milieu waarin de vissen 
en planten goed gedijen. 
Is de watersamenstelling niet goed dan zal het aquari-
um ook niet  
goed functioneren met als gevolg dat vissen vroegtijdig 
dood gaan en de algen uitbundig  zullen groeien wat 
niet de bedoeling is. 
Om er achter te komen of het aquariumwater van de 
juiste watersamenstelling is zijn er meetsetjes in de 
handel. 
Op de ledenavond zijn deze meetsetjes beschikbaar en 
kan iedereen zijn eigen aquariumwater zelf testen. 
Ook zullen er  formulieren aanwezig zijn waar  
de waarden ingevuld kunnen worden, met een  
verwijzing naar het ideale aquariumwater. 
 
Het is dus noodzakelijk dat u aquariumwater  
meeneemt. Dit water moet in een goed afsluitbare potje onder water geheel gevuld 
worden. Dit is nodig om de zuurgraad goed te meten omdat  
anders het CO2 ontsnapt en dus een andere zuurgraad aangeeft. 
 
Het is de bedoeling dat u zelf probeert de testjes te doen en de uitslag invult. 
Met andere leden kunt u dan overleggen wat te doen met het aquariumwater. 
 
Het wordt weer een echte doe het zelf avond, en natuurlijk is het contact met de 
andere leden zeer belangrijk, want er zijn leden die u tips kunnen geven voor een 
nog beter resultaat. 
 
Neem gerust belangstellenden mee, deze zijn welkom.         Tot ziens, het bestuur. 



 
   

  
 
 
 
 
  
   
 

                                        
                                                Krassen op je aquariumruiten 
 
                                                                    Door Dick v.d. Berg, Wolvega 
Deze keer wou ik het, over een  eigenlijk nooit besproken probleem hebben en dat zijn krassen op je aqua-
riumruiten. Hoe voorkom je dit nu eigenlijk het beste en wat voor hulp middelen kan je gebruiken om dit 
te voorkomen. Vaak zie je niet eens, als je naar een aquarium zit te kijken, dat er toch de nodige schade 
aan de ruiten is aangebracht. Pas als een bak leeg is sla je vaak achter over hoeveel krassen er op de ruiten 
zitten. Nu ik tegenwoordig, toch menig aquaria van dicht bij bekijk (je gaat er echt naar kijken) is het toch 
onbegrijpelijk van wat ik aan spullen tegen kom om algen van de ruiten te krijgen of aanslag. 
Allerlei soorten sponzen van verschillende merken zowel kleine als hele grote. En wat het belangrijkst is! 
Als er maar een lekker schuurvlak aanzit. Waar je normaal de pannen mee doet kan 
je ook net zo goed voor je aquarium gebruiken. Lekker makkelijk en gauw klaar. We steken uren 
in het inrichten van een bak, de duurste apparatuur moet er vaak aan en rijden soms het hele land door, om 
iets speciaals voor in je bak, op de kop te tikken. Maar iets voor de ruiten? Nee. 
Nou, ja de alom bekende setjes met een stokkie waar je van alles aan kan klikken die hebben de meeste 
van ons wel in huis. Ook de bekende sponsjes voor in de keuken, kom ik overal tegen. Fout. 
Dan zie ik de mesjes, die normaal in een Stanly-mes zitten bijna overal, Niet te begrijpen! Voor mij in 
ieder geval niet. Ben zelfs een stukje staalwol tegen gekomen. Ik wordt gek!!!!!!!! 
Ook de gewone scheermesjes zijn in grote getale overal aanwezig. Al dan niet los of bevestigt aan 
een stok. Ja, ja helemaal goed. Maar wat moet je nou eigenlijk doen, tegen dit fenomeen? 
Natuurlijk er zijn van allerlei hulpmiddelen in de handel, (eerder beschreven) maar wat moet je nu doen 
om algen van je ruiten te krijgen? Simpel! Koop een goed schoonmaak setje (ferplast) en gooi 
het scheermes houdertje weg. De rest is super en kom je al een heel eind op weg om je ruiten schoon te 
krijgen. Dit setje is verkrijgbaar bij Pets Place Heerenveen en kost 13,95 euro. 
Voor de hardnekkige groen algen stippen is er een spons in de handel van JBL genaamd (spongi) 
die erg goed is en ook nog eens erg lang mee gaat. Verkrijgbaar bij Aquazonia in Haule voor de lieve 
som van 2.60 euro. En als het helemaal niet meer wil, heb je je nagels nog. Dit is dus alles 
wat je nodig hebt en haal dit materiaal, en gooi wat je hebt in de vuilnis bak. Alsjeblieft. 
Zo voorkom je dus, dat je ruiten beschadigingen oplopen en een bron van ergernis kan zijn. 
Je krijgt krassen er ook nooit meer uit al ze er eenmaal in zitten. 
Dan hier een aantal foto,s  èèn van de spons van Jbl (foto 1) Dan van de spons die ik tegen ben gekomen 
van 3M Scotsbrite (foto 2) (nooit gebruiken) en wat je een aquarium kan aan doen als je het verkeerde 
materiaal gebruikt (foto 3) 
Ik hoop dat jullie aan dit verhaal wat hebben en tot de volgende keer! Dick. 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Poecilia sp. "Congo Guppy"  
Ik heb guppen uit congo te koop. Deze guppen heb ik via een groothandel ge-
kregen. Doordat daar een mannenoverschot bij zat bied ik wildvang mannen 
aan in combinatie met F1 vrouwen. Het leuke van deze guppen is dat elke man 
er weer anders uitziet. Mannen zijn wildvang 1 euro per stuk 
Vrouwen zijn F1 van voornamelijk onverwante ouders (heb 4 jongen per worp 
opgekweekt) 1,50 euro per stuk.  
Kweekgroepen en grotere aantallen zijn goedkoper.  
 
Afhalen kan in Leeuwarden. Ze kunnen ook meegenomen worden naar de 
aquarium bijeenkomst. 
Meer foto’s zijn hier te bekijken.  
http://s128.photobucket.com/albums/p193/rommer_talens/Congo%20guppen/ 
Rommer Talens 
rommer.talens@gmail.com 
06-47694046 

 



Hallo beste mensen, 
 
Deze keer geen stukje over mijn aquarium, maar over mijn garnalenbakje.  
Dit bakje is de kleinste uitvoering van het merk Superfisch, geheel compleet met verwarming, pomp 
en led verlichting. De inhoud is 8 liter water, ik heb dit bakje staan op het computer kamertje boven. 
De inrichting bestaat uit wat stukjes kienhout, een stukje steen en wat mos. Zo’n bakje is natuurlijk 
zomaar vol. Op de bodem heb ik voor fijn zand gekozen dit heeft de voorkeur boven fijn grind. Ik 
vind zand een natuurlijke leef omgeving voor garnalen. Nu zijn deze kleine bakjes moeilijk te onder-
houden, dus maar huis en tuin garnalen erin. Tot mijn verbazing ging het bakje als een speer en die 
kleurloze garnalen zijn na een poosje toch wel saai in zo’n klein bakje. Ik dacht bij me zelf, zal ik 
voor de Crystal Red gaan wat mijn favoriet is, maar ja die kosten toch al gauw zo’n 7 euro. De knoop 
toch maar door gehakt en er vijf aan geschaft van mijn zakgeld. De kleurloze eruit gevist en in mijn 
grote aquarium terug gezet en de Crystal Reds erin. Prachtig, die felle kleuren en nu maar hopen dat 
ze lang en gelukkig mogen leven in dit bakje. Wat ook beter voor mijn financiële situatie is. En wat 
denk je binnen een paar maanden jongen en weer jongen en weer en weer. Ik heb er nu ongeveer een 
stuk of 30 ongelofelijk omdat ik niks anders hoor van iedereen dat kweken met deze garnaal zeer 
moeilijk is. Heb ik Jap Jum op mijn kamer staan. Of hier sprake is van geluk of ik heb het garnalen 
paradijs geschapen, wie zal het zeggen. Elke week ververs ik 4 liter water de helft dus en ik voeg een 
klein scheutje filtermedium van Easy-Life toe. Om de 3 maanden het sponsje uitknijpen en nieuwe 
watten meer doe ik niet. Ik wou dit geluk niet alleen voor me zelf houden maar met jullie delen van-
daar dit stukje.          Ton. 

 
 
 
  PS: ik heb een co 2 controller te koop. Het merk is Zoo Zajac nieuwprijs is 149 euro. 
          Ik wil er 50 euro voor hebben. Voor inlichtingen kun je me altijd bellen.  
          Te bevragen bij Ton v.d. Toolen, Wolvega Telefoon 0561-851106 


