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 Clubgenoten, 
 
Op dit moment worden de corona maatregelen beetje bij beetje versoepeld.  

Aanleiding voor het bestuur om na te gaan of we onze activiteiten weer zouden kunnen 

hervatten. 

Jammer genoeg is dat nog niet het geval. 

Over het eventueel weer open gaan van ons clublokaal wordt eind mei een beslissing genomen. 

Echter de kans is groot dat het ook in juni nog dicht blijft. Bovendien is ook nog niet duidelijk 

onder welke voorwaarden wij er weer terecht kunnen. 

Dezelfde onduidelijkheid geldt voor ons eventuele uitstapje. Wil je ergens naar toe gaan, dan 

zal je moeten reserveren, waarna er beslist wordt wanneer je mag komen. 

Ook dat is dus voorlopig geen optie. 

DUS ONZE ACTIVITEITEN ZIJN UITGESTELD T/M JULI ! ! 
Begin augustus zal er een bestuursvergadering gepland worden en bekijken we hoe we de rest 

van 2020 invullen. 

 

Intussen blijft onze TCN Special regelmatig verschijnen. 

Oproep : jouw verhaal over jouw aquarium en hoe je er nu mee omgaat is meer dan welkom ! 

Stuur het naar Joop en hij zal het plaatsen in onze TCN Special. 

Ook vragen zijn natuurlijk welkom.  

 

Tot slot : hou je gezond, denk aan de corona maatregelen en geniet volop van je aquarium. 

 

Jullie bestuur. 

 
  

 

http://www.terracollinaria.nl/
mailto:info.terracollinaria@gmail.com
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Puzzelronde 5 
 
Hallo speurneuzen! 
 
Deze keer geen plaatjes maar een ….”viszoeker” en een “plantenzoeker”. 
Als je alle vissen “gevangen” hebt, kun je met de overblijvende letters een zin maken. 
Deze zin is de oplossing.  
Voor de plantenzoeker geldt hetzelfde! 
De oplossing moet je opsturen naar jullie puzzelboy (huub.bos@ziggo.nl). 
Doorbellen mag ook. (06-28103040). 

Veel plezier! 
 

Viszoeker 1 
   
 De te “vangen” vissen zijn : 
    
   Bijlzalm 
   Diamant 
   Discus 
   Kardinaal 
   Keizer 
   Leeri 
   Maanvis 
   Minor 
   Roodkop 

    

  
 
 
Plantenzoeker 1 

 
 Dit zijn de planten : 
 
 Ambulia 
 Ammannia 
 Anubia 
 Aquatica 
 Lobelia 
 Ludwigia 
 Nivelli 
 Rotala 
 
 
 
 

 

K H # # L O # U S 

E A # J E # E U M 

I # R # E # C # L 

Z G # D R S # E A 

E # Z M I N O R Z 

R O # D # N N # L 

D S I V N A A M IJ 

R O O D K O P A B 

! T N A M A I D L 

A N L O B E L I A 

M I G # E A N Q I 

B V I # E L U T N 

U E J T N A A V N 

L L # V T T # A A 

I L N I J O E # M 

A I C H O R # B M 

B A # A I B U N A 

L U D W I G I A Y 

mailto:huub.bos@ziggo.nl
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Clubgenoten, 

 

Klaas en Jessie de Jong hebben een vraag. 

 

Hun planten hebben het moeilijk, zij hebben last van alg en hebben hiervoor een anti alg 

middel aangeschaft. 

Zij vragen of dit middel werkt. (zie foto) 

 

 

Ook kunnen zij nog planten gebruiken. 

Dus heb je planten over bel even naar  

043 3474636 en zij komen ze halen. 
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Reactie van Huub Bos op het verhaal van Alex Baumler (nieuwsbrief nummer 14) 

 

 

Nou Alex, jouw aquarium uit 1988 mag er best zijn ! 

En als ik de foto zie van je huidige (nog jonge) aquarium, dan zal dat t.z.t zeker zo mooi zijn. 

Want de inrichting en groepering van de planten verraadt de hand van een ervaren aquariaan. 

Van iemand die met volle teugen geniet van zijn hobby. 

Waar ik nieuwsgierig naar ben is de verlichting. 

Je hebt ze beschreven en dat is prima. 

Maar een foto van de verlichting (op volle sterkte) zou toch wel interessant zijn. 

En je zou het helemaal super maken als je een plattegrond van de planten met hun namen zou 

willen maken. Want jouw keuzes om bepaalde planten op juist die plaatsen te zetten, kan mij 

en ook andere leden inspireren. 

En daar gaat het bij Terra Collinaria toch ook om. 

Veel succes met je aquarium! 

 

Huub Bos. 
 

 

 

 

Verslag van een overwinterende aquariaan, op Dushi Korsou. 
 

Ook deze winter hebben we 3 maanden op Curacao overwinterd. 

Daar is het heerlijk geweest, maar meteen na terugkomst brak hier 

Het coronavirus uit. 

Hoe heb ik nu het aquarium 3 maanden’,, alleen,, kunnen laten ? 

Ik heb een uitstekende verzorger inmiddels aquarium-vriend geworden 

In Andreas Vinke, bij sommigen van jullie bekend. 

Hij werkt bij Hornbach, waar hij de leiding heeft van de aquarium afdeling. 

Nu werkt de moderne techniek, appjes, foto,s en filmpjes geweldig mee 
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Als hij bij de bak is, stuurt hij filmpjes , appjes 

en fotos door en ik zie 

Op Cura, hoe de zaken er voorstaan en wat hij 

allemaal doet. 

Geweldig toch!!!! 

Dit is nu, voor het tweede jaar, prima verlopen, 

wij zijn heel blij met Andreas! 

Toch zie je bij terugkomst, dat de dagelijkse 

verzorging nu niet is gebeurd. 

Planten zijn wat in groei en uitstraling, fris 

groen of rood etc. teruggelopen, 

 

Wat heel normaal is, gezien mijn intensiteit 

van de verzorging. 

Zo was b.v.de grote groep Ludwigia natans op 1 

tak na volledig verdwenen. 

Van die ene tak heb ik inmiddels weer flinke 

stekken, die goed groeien 

En na een paar weken is de groep weer 

kompleet. 

Als wij dan terug zijn in Nederland, is het voor 

mij een uitdaging  om  

 

 

na een week of 2/3 de bak weer op het oude 

peil te krijgen. 

Kijk, als de bak er, volgens mij, perfect 

uitziet en dat zou altijd zo blijven, 

Is er verder geen werk meer te doen in onze 

geweldige hobby! 

Thuis zijnde, vinden er elke week wel 2 of 3 

veranderingen plaats. 

De eerste week voeg ik iedere dag, een flinke 

dosis carbo booster en 

ijzer, in de vorm van pillen , toe. 

Na  twee weken zie ik weer , de mooie 

groeiende en prachtige kleuren 

Van de Ammannia,  alternantera  reinikii, rotella,lotus terug komen en 

Ook de aparte naescea  pedicelleste , links voor in de bak , krijgt weer 

Mooie krultoppen en gele kleur . 

Ook nu had ik de bak in ongeveer 3 weken ,in volgens mij ,goede conditie. 
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Alles groeit weer prima, wat vaak compositie – ingrijpen nodig maakt en 

Geeft natuurlijk veel voldoening als het je gelukt is om in z’n korte tijd 

Weer van een florerend aquarium te mogen genieten. 

Stuur eens wat reacties op de foto’s en dit verhaal van de bak, dan hebben 

We misschien een start van een ,,digitale,,  bak van de maand. 

Hartelijke groet, 

 

 

Hub Bosten. 
 


