
Op zondagmorgen, 25 oktober 2015 waren we te gast bij Winand Weusten. 

Winand had zich deze keer beschikbaar gesteld  voor “bak van de maand”.  

 

 

Winand wilde weten waar hij stond met zijn bak en had daarom meegedaan aan de keuring door 

Bram Rozier. De bak die hij ons voorschotelde was dus in een prima staat.  

 

De keurmeester had een paar tips voor de bak die de dieptewerking wat meer tot hun recht deden 

komen. 



Onder het genot van een lekker stukje eigen gebakken vlaai en een heerlijk kopje koffie hebben we, 

samen met de meegereisde supporters, kunnen horen en zien hoe Winand met zijn hobby bezig is.  

 

 

 

Een van de onderwerpen hierbij was de zelfbouw bioloog die Winand op de laatste 

discussiebijeenkomst aan ons had uitgelegd. En ja hoor, helemaal verborgen in zijn aquarium, 

hebben we kunnen zien dat dit perfect functioneerde. 

 

 

Winand, bedankt voor je gastvrijheid en nog veel plezier  met je mooi verzorgd aquarium. 



Onderstaand een overzicht van de technische gegevens en het vissen- en plantenbestand van het 

aquarium van Winand 

 

A Technische gegevens van de bak  

 Afmetingen: lengte x hoogte x diepte    145cm x 55cm x 45 cm; bruto inhoud ca 360 ltr. 

 Verlichting: 2TL8 - 840 en 1 TL8 – 930. Daarnaast voor de avond 2 st. spaarlampen 8W 

 De bodem bestaat uit gewassen rivierzand met hieroverheen een laag fijn grind 

 Filtering: 1 Eheim potfilter met blauwe en groene spons-filtering. 

Verder nog 1 st. “systeem Winand”,  bestaande uit een met lavasteen en plastic pijpjes 

gevulde regenpijp. Eén aanzuig met haakse bocht komt li-achter net boven de bodem uit; het 

andere uiteinde via een haakse bocht en een stijgpijp tot enkele cm. onder het oppervlak.  

De aanzuigslang van het potfilter zit voor een deel in deze stijgpijp.  

De totale lengte van deze regenpijp bedraagt ca.2 mtr. Deze pijp met inhoud verzorgt  het 

biologische deel van de filtering.  

 Voor de plantengroei wordt ijzer toegediend en verder geen aparte bemesting. 

 Waterwaarden:   

kH   6 

NO3 25 

NO2 0 

GH 10 

 

B Vissenbestand 

Dat onze Jan bij Winand op bezoek was geweest kon je zien aan het garnalenbestand in de bak. 

Deze tekenden mooi rood af tegen de diverse groene en bruine kleuren in het aquarium. 

Verder was het aquarium gevuld met de volgende bewoners: 

 20 st. Paracheirodon axelrodi  (kardinaaltetra)   

 

  



 8 st. Corridora paleastrus 

 

 

 6 st. Trichogaster trichtopterus (gele spat) 

 

 

 15 st. Moenkhausia pitterie (diamantzalm) 

 

  



C Plantenbestand 

 

 Nymphoides aquatica  (Bananenplantje) 

 

 
 

 Hygrophilla difformis (vaantje) 

 

 

Ludwigia 

 

http://www.aquarium-planten.com/shop/5/voorgrond-beplanting/112/nymphoides-aquatica-bananenplantje/153


 Crynum thaianum 

 

 

 Microsorium windelov (Javavaren) 

 

 

 Nomaphila Stricta 

 

  



 Lobelia cardinalis 

 

 

 Nymphaea lotus (Rode loyus) 

 

 

 Cryptocoryne Wendtii 

 

 

  



 Anubias barteri  var. Nana 

 

 

 Echinodorus bleheri 

 

Bij deze plant ontstond een discussie over de juiste benaming. 

Winand had bij de keuring de naam Echinodorus bleheri vermeld. 

Huub zal bij Nick Grosfeld navraag doen naar de juiste benaming  

 

Antwoord Nick Grosfeld: 

Mijn eerste gedachten zijn zeker niet Echinodorus grisebachii 'Bleherae'. 

Gezien de hoge steel waar de bladeren op staan zou ik in eerste instantie gokken op Echinodorus 

subalatus, maar een vorm van uruguayensis is ook mogelijk, hiervan zijn ook een aantal varianten. 

De foto is niet 100% scherp, en daarnaast zijn er talloze hybriden dus zekerheid kan ik je niet 

bieden. Maar als je eens op Google kijkt naar beide voorstellen zit er wellicht een overeenkomst in. 

Gr Nick 


