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Inleiding 
 
Ik vind schrijven leuk, bovendien zijn de huidige tekstprogramma’s zo makkelijk, zodat ik 
besloot ook wat op schrift vast te leggen. Dit is zeker geen handleiding voor andere 
aquarioten, maar gewoon een samenvatting van mijn overwegingen en mogelijkheden. Dan 
volgt mijn manier van hobbyen vanzelf. 
 
Bij het opnieuw opzetten van mijn aquarium wilde ik iets speciaals, zeker geen gewone 
gezelschapsbak. 
Dat liep uit op maanden zoeken, nadenken, plannen, plannen veranderen, enzovoort. Toen 
ik uiteindelijk een plan dat redelijk definitief leek (en nog lijkt) in mijn hoofd had, werd een 
begin gemaakt met de praktijk, maar toen besloot ik ook een verhaal te gaan schrijven. 
Ook dat vraagt eerst nadenken. De volgorde heb ik min of meer zo gehouden als het in de 
praktijk voor bijna iedereen zal gaan: welke bak, welke spullen, wat komt erin, planten, 
uiteindelijk vissen. 
 
Maar let op, hoe logisch dit ook klinkt, er is altijd wisselwerking. Het zal bijvoorbeeld van uw 
uiteindelijke keuze afhangen of u wel of niet de kosten moet (wil) maken voor CO2 
apparatuur. Bij veel planten is dat niet echt nodig. Maar het staat wel professioneel hè. 
 
 
Open voor op- en aanmerkingen, tips enzovoort. 
 
Dit geschrift, het wordt inmiddels bijna een boekwerkje, is voor iedereen die vraagt 
beschikbaar, na afdrukken of als bijlage e-mail. Maar niet zonder eigenbelang, ik sta 
helemaal open voor alle gepraat en geschrijf dat mij kan helpen om dit aquarium beter te 
maken. 
 
 
 
 

Even een opmerking over de technische spullen: alles is van “JBL”. U zult 
dat merk bij mij vaak tegenkomen. Mijn favoriete handelaar, Aquarium 
Coenen in Best, raadde mij dat merk aan. Ook voor voer, plantenmest etc.. 
Ik heb tot nu toe geen enkel probleem, wel steeds goede samenwerking en 
juiste informatie, ook van JBL zelf. Ik zie geen reden van alles door elkaar te 
gebruiken, zeker niet bij voer en mest. 
Ik zie geen reden om dat merk steeds overal in dit verhaal erbij te zetten, dat wordt 
vervelende reclame. 
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1 Basispunten 
 

1.1 Plaats en grootte 
 
Wat betreft de grootte zijn er twee overwegingen: hoe groter hoe meer en vaak mooiere 
vissen, want te veel of te grote vissen maakt het plezier door ziekten en plagen maar erg 
kort. Als logisch aandoende regel kies ik de lengte van de  vis maximaal 1/10 van de bak, 
dan kunnen ze ver genoeg zwemmen. Natuurlijk moeten alleen al vanuit esthetisch oogpunt 
de verhoudingen van lengte, breedte en hoogte  redelijk blijven. 
De plaats telt zwaar mee in de keuze. Bij mij was eigenlijk maar één wand in de huiskamer 
geschikt, bovendien wilden we daar al langer een nieuwe wandkast. Uiteindelijk kwam 
daarmee de bak uit op 1 meter lang en 30 cm breed en 40 cm. Hoog. 

Een foto zegt meer dan 1000 woorden: 

 
Foto 1: de wandkast. Het kastje naast het aquarium is een vitrinekastje, de tuin kaatst in het glas. 
 
Boven de bak hangt een aluminiumkleurige klep, die kan worden weggenomen zodat dan 
toegang open is voor voer. 
Achter de nep-houtblokken (plakjes berk op spaanplaatje) zijn het filter e.d. opgesteld, 
vandaar de slangen en draden in de hoek achterin naar het kleine kastje. Dat kastje was 
oorspronkelijk bedoeld voor echte openhaardblokken. 



Mijn Queensland aquarium  Mei 2009 
Hans Vollinga in Eindhoven  pagina 4 
 
 
 

 
Foto 2: de klep open. Het stokje is om de klep zichtbaar te houden voor de foto. Normaal trek ik links 
een pennetje los zodat de hele klep kan worden weggezet. 
 

 
De plaat met 2 TL5 buizen kan ook helemaal omhoog geschoven worden voor onderhoud. 
 

 
Foto 3: de klep weg en de buizen een etage hoger. 
 
De ruimte tussen bovenkant bak en TL plank is nu ruim 16 cm., dat blijkt genoeg. 
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1.2 Gebruikte techniek 
 
De verwarming is een doodgewone 150 Watt staaf in een hoek. 
 
Voor de verlichting is op foto 2 te zien dat boven de bak, als kastonderdeel, een losse plaat 
18 mm. spaanplaat is ingeschoven met de TL5 buizen. Een complete unit voor twee buizen 
elk 39 Watt, dat gezamenlijke EVSA is niet dimbaar. Ik heb gekozen voor resp.  Solar Natur 
Ultra T5 en Solar Color Ultra T5. Die branden met een tijdklok ca. 11 uur per dag. 
 
Zoals bij foto 1 al is uitgelegd zit de rest van de hulpmiddelen in het houtblokken-kastje 
links. Inderdaad, zowel voorblad met houtblokken als bovenblad kunnen worden 
weggenomen zodat alles goed bereikbaar is. 
 

 
Foto 4: nu we toch bezig zijn: de spullen in het “houtblokken kastje”. 
 
In het midden ziet u het  filter Crystal Profi e900 
De aanzuig en uitlaat van het filter zitten tegen de linkerzijwand van het aquarium. Ik 
gebruik gewoon de uitzuigkorf een paar cm. boven de bodem. De inlaat is de geleverde buis 
met gaatjes, horizontaal 5 cm. Onder het wateroppervlak, maar zonder het eindstopje. De 
gaatjes blazen genoeg mee. 
 
Rechts voor staat de  CO2 fles met meters en magneetklep. 
De inlaat voor de CO2 is de meegeleverde nogal dikke diffusor in de bak, erg lelijk maar hij  
werkt goed, de bellen zijn goed te tellen. Toch ga ik ‘m vervangen door een zelf te bouwen 
diffusor in het kastje bij het filter en de rest. Ontwerp Jo Olislagers, NBAT,  
http://www.nbat.nl/aquarium/diffusor_f00.html. 
De magneetklep staat achter ook achter de tijdklok aangesloten, de CO2 toevoer loopt dus 
gelijk met de verlichting. 
 
De schakelklok zit links tegen de wand in het meervoudig (6) stopcontact. 
Het osmosefilter is elders gemonteerd; in de bijkeuken. 

http://www.nbat.nl/aquarium/diffusor_f00.html
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1.3 Een speciale bak? 
 
Dit is de moeilijkste vraag omdat er al zo veel over gediscussieerd is en nog steeds wordt in 
fora en verenigingen, dat iedereen er onmiddellijk een eigen betekenis in leest. Daarbij 
krijgt helaas dat wat door de spreker of schrijver bedoeld wordt, soms nauwelijks kans om 
tot de lezer door te dringen. 
De voor mij het meest aansprekende definitie van wat meestal een biotoop genoemd wordt 
is: 
“Een biotoop is een bak waarin de vissen en planten elkaar ook in de natuur 
zouden kunnen tegenkomen”. 
Daar ben ik het zeker mee eens. Hoe u zo’n aquarium wilt noemen is uw zaak. 
Ik geef u mijn overwegingen, daarbij zal ik proberen van termen als biotoop of habitat af te 
blijven. 
 
Wat ik nastreef noem ik maar een vorm van speciaalbak. Ik bedoel: 
“Een speciaalbak is een bak waarin alle elementen op speciale samenhangende 
kenmerken zijn uitgezocht”. 
Het boeiende daarvan dat het vrijwel altijd het opbouwen vereist van een redelijke kennis 
van die speciale eigenschappen. Vaak leidt dat dan ook nog tot interesse in de leef-
omgeving. Bijvoorbeeld een vakantie naar de streek van uw vissen.  
Vergis u niet; ik bedoel niet dat alles uit een bepaalde streek komt. Ik kan me voorstellen 
dat iemand veel belangstelling heeft voor grotvissen en zowel vissen uit Mexico als uit India 
samenbrengt. Maar u eindigt altijd met iets waar u persoonlijk trots op kunt zijn. 
 
Het ligt blijkbaar in mijn karakter om minder tevreden te zijn met wat “men” al doet. Na het 
zien van vele kubieke meters misvormd (kien-) hout op een aquariumbeurs was mijn 
reactie niet ‘goh, wat leuk, dat wil ik ook’ maar ‘bij mij geen hout meer’. 
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2 Takashi Amano 
 
Na die praktijkoverwegingen volgt piekeren over de inrichting van de bak. 
Dat was voor mij niet zo moeilijk. Een praktisch punt is dat ik niet van plan ben alles maar 
vol te zetten en dagelijks onderhoud te gaan plegen. Verder houd ik van openheid en licht, 
een volle Hollandse plantenbak is niets voor mij. Gelukkig leven we in een wereld waarin we 
van stijlen van overal kennis kunnen nemen. Dan kom je met alle eenvoud al gauw op 
Japan terecht. Wie nu met veel (niet alles) van zijn werk voor mij een duidelijke richting 
geeft is Takashi Amano. 
 
Over de Japanner Takashi Amano en zijn vormgeving in aquaria is al veel geschreven. Zie 
bijvoorbeeld http://www.miroshaki.nl/. Dat ga ik niet herhalen. Hoofdzaak is dat zijn werk 
mij aantrekt in alle eenvoud, rust en ruimte. Het zijn zeker geen dichtgegroeide Hollandse 
plantenbakken. Daarom kies ik ook voor hooguit vier soorten plant en drie soorten vis. 
Ik zag kort geleden een niet te grote bak met links en rechts beplanting, een deel van de 
bodem met bodembedekker en in totaal naar ik meen vier soorten planten. Bevolkt met een 
stevige school Kardinalen. Schitterend. 

 

 
Foto 5: Takashi Amano  

 
Op de volgende bladzijde ziet u eerst een stukje natuur in Australië. Vrijwel geen begroeiing 
op de zandbodem. Daarna een Amano aquarium zoals dat mij aanspreekt. U ziet dat de 
natuur heel goed te combineren is met zijn stijl. 
 

http://www.miroshaki.nl/
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Foto 6: een stukje natuur 
 
 

 
Foto 7: Een Amano aquarium 
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3 Uiteindelijke keuze 
 
Mijn belangstelling werd al jaren geleden gewekt voor Blauwoogjes en Regenboogvissen. 
Mooi en leuk en sommige soorten heel betaalbaar. Maar er bleek een enorme keus aan 
soorten uit meerdere families. Van Nieuw Guinee tot Australisch binnenland. Bij een eerste 
schifting bleek ook nog een flinke spreiding in grootte. Ik begon daarom met een lijst van 
soorten kleiner dan 8 cm. (baklengte 100, weet u nog?). Het volgende selectiepunt waren 
de waterwaarden. Ik hield het maar liever kalm, een pH van rond de 7 en een GH van 6 á 8. 
Dat verkleinde de lijst alweer. Natuurlijk blijf je intussen kijken naar foto’s en 
beschrijvingen, er komt een lichte voorkeur. Ergens ontstaat toch een soort gevoel van ‘dat 
wel, dat niet’. Ik kreeg niet de indruk dat van de Papua visjes veel andere kennis aanwezig 
is en vragen stellen aan inboorlingen lukt me niet. Australië heeft het grote voordeel dat er 
heel veel informatie is over de hele natuur en op een Australisch forum voel ik me wel thuis. 
Daartegenover staat het nadeel dat de Aussies tot in het overdrevene toe voorzichtig zijn 
met hun planten en dieren: geen import en geen export. 
Toch viel mijn keus op Australië. 
 
Kijk voor heel veel informatie en foto’s en overzichten maar op 

http://members.optushome.com.au/chelmon/Contents.htm. 
 
  

http://members.optushome.com.au/chelmon/Contents.htm
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4 Dode inhoud 

4.1 Bodem 
 
Hier valt niets bijzonders over te vertellen. Een voedingsbodem AquaBasis Plus (JBL) van 
zowat twee cm., niet tot vooraan, en daarop gewoon blank zand. Dat komt het beste 
overeen met de bodem zoals ik die op heel wat foto’s uit die contreien zie. Wel nog een 
paar losse stenen om een tunneltje te vormen. 
Vraag me niet welke stenen, zie achterwand. 

4.2 Wanden 
 
De voorwand is gewoon blank glas, hè hè hè. 
De linker zijwand droeg vroeger een inbouwfilter en is door de fabrikant voorzien van een 
zwarte geperforeerde folie. Die laat de daar gehangen techniek al minder opvallen, ik heb 
het daarom laten zitten. De plantengroei moet de rest maar doen. 
De rechter zijwand is bezet met een wat zandkleurige schuimwand van Juwel. Stelt niks 
voor maar die stukken hield ik over van de achterwand. 
 
De achterwand vraag wat meer beschrijving. Bij mijn handelaar zag ik redelijk goedkope (5 
euro/kilo) mooi gekleurde steen. Geen idee of die uit Australië komt, eigenlijk weet ik wel 
zeker van niet, maar toch bezweken. Met die stenen wilde ik een soort terrasje bouwen met 
de stenen goed zichtbaar. Dat betekende wel dat ook de rest van de achterwand daarop 
aangepast moest worden. Dat wilde ik niet met steen maar met kunststof (vlug even 
makkelijk) en gelukkig zat bij het aanbod een redelijk geschikte soort van Juwel. Wel een 
ongeschikte maat, maar ik moest toch snijden vanwege een versterkingsstrip midden 
overdwars in de bak. Die wand vastgezet met aquarium kit, het stuk bij het terras is 
uitgesneden. 
 
 

 
Foto 5: het terrasje (de plantjes zijn een nog niet weggegooid restant) 
De rode pijltjes (goed kijken) geven de bovenste stenen rechts en links. 
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4.2.1 Terrasbouw 
 
Ik heb gelukkig nogal wat afval knutselspul, waaronder ook een stuk perspex van 2 mm. 
dik. Daarvan werd een plaatje gemaakt ter hoogte en ruimschoots de breedte van het 
gewenste terras: ongeveer 18 bij 25 cm.. 
Dat werd gebogen in de gewenste ronding met de elektrische verfbrander, op de bodem in 
het zand gedrukt en tegen de achterwand geplakt met kit. De stenen waren nogal groot, 
maar daarvoor zijn diverse hamers uitgevonden. De steen bleek makkelijk in leuke stukken 
te splijten. Daarna werden de brokken min of meer aantrekkelijk gestapeld en met kit aan 
het perspex en aan elkaar geplakt. 
Achter het perspex is gewoon bodemzand gestort met een paar kleibollen bovenin. Er is 
geen mogelijkheid voor water om er door te stromen, ik ben benieuwd of dat met zo’n dikke 
laag goed blijft gaan. 
Uiteindelijk is het terrasje nogal smal uitgevallen op ca. 6 cm. breed. Veel meer kon ook 
niet in 30 cm. bakbreedte. Maar met een leuke beplanting zal het best goed worden. 
 

4.3 Water 
 
Over zuurgraad, filtering enzovoort vindt u overal algemene informatie, die geldt natuurlijk 
ook voor deze bak. 
 
Ik heb gekozen voor puur osmosewater. Dat kost wel wat, maar er staat tegenover dat ik 
me geen zorgen maak over zuur regenwater, kalk in leidingwater en wat er nog meer 
binnensluipt. 
 
De zuurgraad is normaal: ca. 7. Voor sommige vissen is een andere aangepaste waarde  
beter, maar dat beperkt dan de soortkeuze opnieuw. 
 
Het water wordt voorbereid met  Aquadur tot een KH van zowat 6. Dat betekent een CO2 
gehalte van 20 %. Er hangt zo’n permanenttest bakje voor CO2 plus pH. 
 
Plantenvoeding geef ik volgens fabrieksschema met Ferropol bij verversing en Ferropol 24 
met een paar druppels per dag als aanvulling. 
 
Ik ververs elke veertien dagen zowat 20 liter, dat is de inhoud van mijn waterjerrycan. 
 
Testen doe ik met een inmiddels tot apotheek uitgegroeide verzameling druppeltests. JBL 
bevalt goed met duidelijke dubbele kleurkaarten en testbuisjes, waardoor eventuele uit 
andere oorzaak al aanwezige waterkleuring geen invloed heeft bij het bepalen van de 
testkleur. 
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5 Levende inhoud 
 
 
LET OP: de levende inhoud verwacht ik pas na inlopen, dus half juni. Dit is een 
voorbeschouwing.  Verder zal de tijd leren of ik meer ongewone planten en vissen kan 
krijgen. 

5.1 Planten 
 
Met de keuze van planten beginnen de studies. Om met mijn principes een keuze te maken 
is gedetailleerde informatie nodig. 
 
Die begint met de groeiplaats. Die wordt te vaak heel algemeen beschreven. Amerika zegt 
me niet genoeg, dat kan variëren van Canada tot Vuurland. Zuid-Amerika is nog niet veel 
beter. Over Australië vindt ik nauwelijks iets in catalogi en zelfs internet is niet echt 
betrouwbaar. Ik zou kunnen aannemen dat planten die worden aangeboden als voorkomend 
in Z-O Azië ook wel in N-O Australië voorkomen, maar ????? 
Uiteindelijk kreeg ik hulp via de secretaris van een Australische site. 
Hieronder volgt mijn eerste keuze. Die is nog open voor allerlei aanpassingen.  

5.1.1 Aponogeton crispus (aanwezig) 
Gek genoeg leek de eerste plantengroep al aanwezig uit de vorige bak: Aponogeton crispus. 
Voor zover ik kan nagaan horen diverse Aponogetons ook in N-O Australië thuis. Goed voor 
de linkerhoek, bedekt alle apparatuur. 
 

5.1.2 Vallisneria caulescens (besteld) 
Verder denk ik aan Vallisneria caulescens op het terrasje. Die wordt aangegeven als 
specifiek Australisch. En omdat de uitlaat van de pomp nogal duidelijk over het terrasje 
stroomt hoop ik op wat levendigheid in de smalle lange bladeren.  
 

5.1.3 Utricularia graminifolia (nieuw geplant) 

Utricularia graminifolia vormt waarschijnlijk een goede bodembedekker. Maar men zegt dat 
ze nogal moeilijk te onderhouden zijn. 
Een probleempje kan ik alvast melden. Dat soort plantjes wordt geleverd op een  potje met 
glasvezel. Als je probeert dat uit elkaar te halen houd je losse groene sprietjes over, het 
plantje heeft nauwelijks wortels. De juiste methode is het kluitje uit het potje te halen en 
dan op een cm. van boven de kluit als geheel af te snijden. Het resterende laagje schuim 
met plantje die cm. diep in het zand zetten. Dan blijft de zaak netjes bijelkaar. 
 

5.1.4 Rotala rotundifolia (nieuw geplant) 
Rotala rotundifolia komt in de rechterhoek om daar alles te begroeien. 
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5.2 Vissen 
 
Even een tipje oplichten. U zult zien, het wordt geen biotoop speciaal gericht op  
Regenboogvissen.  Mijn handelaar heeft de Iriatherina en de Pseudomugil, die haal ik half 
juni. We zijn op zoek naar Chlamydogobius. 
 

5.2.1 Iriatherina werneri 
Een schooltje van 10 of iets meer Iriatherina werneri. Gewoon heel mooi en goed 
verkrijgbaar. 
 

5.2.2 Pseudomugil gertrudae 
Een schooltje van 10 of iets meer Pseudomugil gertrudae. Ook mooi. Ik ga liever voor veel 
kleintjes dan voor een paar grote vissen. Met name van soorten als blauwoogjes of neons. 
Ik ben benieuwd of ik met de belichting nog iets kan uithalen om die groep blauwe oogjes 
te zien, zeker als het gewone licht uit is. UV lampje, extra blauw tlletje? 
 

5.2.3 Chlamydogobius eremus 
iEen stuk of zes Chlamydogobius eremius als bodembewoners. Die zijn al twijfelachtig voor 
mijn bak, omdat ze leven in woestijnbekkens zonder afvoer door rivieren. Ze zullen dus in 
de natuur nooit Werneries ontmoeten! 
 
 

5.3 Andere levende have 
 
Ja. Ik ben zeker nog op zoek naar aanvullingen in het levende deel. Om te beginnen wat 
zeker in deze speciaalbak passende planten ter vervanging van wat er nu in staat. 
Maar vooral naar andere levende have. Vissen zijn niet de enige waterbewoners. Kent 
(HÉÉFT) iemand geschikte slakken, kreeftjes, garnalen, torren enzovoort? 
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6 Internationaal Regenboogvissen Gezelschap 
 
Zoekend op Internet komt u ook de IRG tegen. 
 
Daar staat dan: 
“IRG staat voor Internationaal Regenboogvissen Gezelschap. Reeds in 1926 werd de 
eerste regenboogvis naar Duitsland geïmporteerd, echter duurde het tot de jaren zeventig 
vooraleer dit nog eens gebeurde. Maar pas in de jaren tachtig werden de regenboogvissen 
echt populair. Jammer genoeg bleek al snel dat de vele nieuwe geïmporteerde soorten op 
korte termijn weer verdwenen. Het werd dus hoog tijd voor een gestructureerde groep van 
regenboogvisliefhebbers zodat deze prachtige vissen niet meer verloren zouden gaan in 
Europa. En zo werd in 1986 in Wuppertal, Duitsland, het IRG geboren. Tot de stichters van 
het IRG behoorden maar liefst drie Belgen.” 
 
Voor dit gezelschap heb ik me als lid opgegeven. Ik heb nog geen ervaringen te melden, 
maar wat ik van een paar leden hoorde, klonk erg goed. 
Nader bericht volgt zodra ik wat meer weet. 
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