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Dan valt een joekel van een stuk kienhout op. Al gauw 80 cm. lang stevig en robuust met 2 

“takken”. Na het proberen van heel wat “standjes” is ervoor gekozen het geheel van rechts 

achter, schuin naar links naar voren te laten lopen. Misschien ligt het stuk net iets te parallel 

aan de voorruit. Maar het is een kniesoor, die daar over valt. De vissen zullen dat zeker niet 

doen. 

Luc heeft het aquarium zelf ontworpen, inclusief een biologisch filter en toen door een 

bedrijf laten bouwen. Zowel links als rechts in de achterhoeken staan 2 met wand beklede 

“zuilen”, waar zowel de overlopen voor de filter als de lege kamer voor het kabel en 

buizenwerk zitten. Verder heeft hij alles heel professioneel voorzien van leidingen, kabels en 

kranen. De verlichting is LED. Op het 1ste gezicht allemaal prima oké. En toch vragen Luc en 

Kristel de mede aquarianen van Terra Collinaria om advies ! Welk advies dan wel ?  

Ondanks dat alles prima in orde is, inclusief de waterwaardes, willen de planten niet echt hun 

best doen. Sorry, de Bacopa Amplexicaulus, doet het geweldig. Als iedereen bekomen is van 

de 1ste indrukken en de heerlijke koffie met . . . . verorberd is, komt de echte discussie op 

gang. Natuurlijk heeft iedereen (Ton, Erwin, Joop, Huub, Hans, Paul) zijn eigen ideeën en ziet 

ook andere mogelijkheden afhankelijk van de mogelijke oorzaken die betreffende hobbyist 

ziet. Zo wordt er stevig gebakkeleid over : genoeg verlichting?, voldoende stroming?, de 

waterkolom is te hoog, wat doe je met de bemesting van je aquarium enz. Er worden volgens 

mij zoveel tips aangedragen dat een A4 vel aan, 2 kanten beschreven,nog te weinig is. Maar 
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niemand heeft wat opgeschreven ! Of toch ? Ja hoor, onze Huub, hoe kan het ook anders. Als 

het over bemesting gaat dan komt natuurlijk het E.I. systeem van Ton aan de orde. Ton 

zweert bij deze aanpak en Erwin bevestigt dit op grond van het succes bij zijn eigen 

aquarium. Hij is namelijk, met hulp van Ton, ook dit systeem gaan toepassen. De foto’s op zijn 

telefoon leveren het bewijs. 

Luc en Kristel zullen aan de slag gaan met een aantal van onze ideeën en Ton is bereid, wat 

betreft het E.I. systeem hen te ondersteunen. 

Als je bij Luc bent, ga je 

natuurlijk ook hun vijver 

bewonderen. En opnieuw raak je 

onder de indruk van de 

afmetingen van hun vijver, maar 

zeker ook van de prachtige koi. 

Wat een joekels, zeg ! Uiteraard 

legt Luc vol trots uit hoe alles 

functioneert en aangelegd is. En 

blijft Kristel niet achter als het 

gaat om de inrichting en 

aankleding van de tuin er 

omheen.  

 

Trouwens Luc heeft meegedaan aan 

de districtsvijverkeuring. Hoe dat 

gaat uitpakken horen we t.z.t. tijdens 

de uitslag in het voorjaar. Dus het is 

nog even wachten.  

Trouwens als het aquarium er over 

enkele maanden net zo mooi is als de 

vijver, dan staat er een juweeltje in 

de huiskamer te schitteren ! 

Luc en Kristel veel succes met jullie 

aquarium en vijver. 
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Omdat Erwin heel trots zijn aquarium heeft laten zien op de foto’s, willen een paar 

Terracollinarianen het aquarium in levende lijven zien. En dat kan ! 

Dus als deze extra-vakantie-hobby-avond bij Luc en Kristel is afgelopen, haasten een paar 

mensen zich naar Erwin voor en bliksembezoek. Het is inderdaad een aquarium met planten in 

volle glorie. Ondanks een hoge waterkolom en niet overdreven veel licht ! Dus toch : het E.I. 

systeem werkt prima ! Bij Erwin komen we tot de conclusie dat, met een paar aanpassingen in 

de plantengroepering, zijn aquarium een bezoek van een keurmeester meer dan waard is. En 

wellicht gaat dat ook gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


