Bak van de maand
Op zondag 3 mei waren we voor “de bak van de maand” deze keer te gast bij Remy
Meertens . De gastvrouw heette ons welkom en had gezorgd voor een lekker stukje
vlaai naar keuze met een lekker bakje koffie of thee. In huize Meertens is hard
gewerkt de laatste tijd. Naast een nieuw aquarium bleek ook nog gezinsuitbreiding
op komst te zijn. Daar komen we binnenkort nog graag voor terug. We wensen de
toekomstige moeder en vader een fijne tijd toe.
Wat het eerste opviel bij binnenkomst was het aquarium. En wat voor een!!!
Een gigantische hoeveelheid water achter glas met de afmetingen:
Lengte 245 cm, diepte 65 cm en hoogte eveneens 65 cm.
Met een snel rekensommetje kom je op 1035 ltr. bruto.
Remy is al vele jaren lid van de vereniging en was het eerste jeugdlid.
In de loop van de jaren is hij heel divers met zijn hobby bezig geweest.
De huidige nieuwe bak is op maat gemaakt om te passen op de hiervoor aangepaste
kast in een nis in de woonkamer.
De kast is inwendig op 3 plaatsen verstevigd om het toch niet geringe gewicht te
kunnen dragen. Het aquarium heeft een bovenrand die de met spiegelglas afgedekte
bovenkant van het aquarium aan het oog onttrekt.

Wil je onderhoud in de bak plegen dan is, gezien de afmetingen van de bak, een
opstapje gewenst/noodzakelijk.

Techniek
De techniek bestaat uit:








Ledverlichting
Een biofilter met 5 compartimenten
Een computergestuurd verwarmingselement in het middencompartiment van
het filter, aangesloten op de cv installatie van de woning
Computergestuurde Profilux led-verlichting
Computergestuurde en plantspecifieke plantenvoedingsdoseerinstallatie
Automatische waterniveauregeling
In de nabije toekomst een CO2 installatie met pH regeling

Plantenbestand.

Echinodorus Bleheri

Cabomba aquatica

Alternanthera reineckii Mini

Hygrophila Araguaria

Heteranthera Zosterfolia

Echinodorus latifolius

Salvinia natans

Lymnobium laevigatan

Vissenbestand
De huidige nieuwe bak heeft pas sinds kort zijn huidige bezetting. Deze bestaat uit
een school van ca. 100 kardinaal tetra’s (heel imposant om zo’n school te zien
langstrekken in de bak).

Paracheirodon axelrodi

Poecilia latipinna

Verder zijn aanwezig black molly’s (deze schijnen er hoe dan ook niet uit te mogen)
Als bodembewoner de coridoras adolfoi en een mooie school roodneuszalmen

Coridoras adolfoi

Hemigrammus bleheri / Petitella georgiae

En last but not least een aantal Sturisoma aureum

Sturisoma aureum
Uiteindelijk zal de bak een discusbak moeten gaan worden.
Voor de keuring wordt dit dus de categorie A2, zuid Amerika.
Discusvis

Een discusvis, in diverse kleursoorten verkrijgbaar, is een vreedzame vis die
het beste in een speciaal ingericht aquarium van minimaal 1,20 meter
gehouden kan worden. De bak moet vanwege de grootte van het dier ook
minimaal 50 cm hoog en 50 cm diep zijn en kan ingericht worden met planten
en kien- of wortelhout. Er moet voldoende vrije zwemruimte zijn.
Gezien de afmetingen van de bak is dit bij Remy geen enkel probleem.

Remy geeft aan eerst alle waterwaarden in orde te willen hebben voor hij de
discusvissen gaat toevoegen. Dit is een beetje logisch aangezien een
discusbak toch specifieke waterwaarden moet hebben wil de vis goed gedijen.
Voeg daar nog bij dat een discusvis toch wel wat prijziger is dan de
gemiddelde tropische zoetwatervis, dan is het logisch dat je ze door een
ongezonde leefomgeving niet wil verliezen.
We laten ons bij een volgend bezoek verassen met de ontwikkelingen richting
discusbak.
Remy, bedankt voor de gastvrijheid en veel succes met je prachtig aquarium.

