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Beste clubgenoten, 

Het spijt ons om mede te delen dat wij de jaarvergadering van 22 januari moeten 

uitstellen. 

 

Clubgenoten, 

Voorlopig zullen we contact met elkaar moeten hebben via de telefoon of via de mail. 

In een van onze vorige TCN Specials hebben we aangegeven dat jullie ten alle tijden contact kunnen 

opnemen met Huub of iemand anders van het bestuur. 

Inmiddels heb ik (Huub) een aantal mails uitgewisseld met Charel Bal. 

Omdat de inhoud voor wellicht meer leden interessant is, plaatsen we de bedoelde mails hier in deze TCN 

Special. 

Doe er je voordeel mee. Wij vinden het leuk en interessant als jullie op onze mails reageren.  

Zodoende ontstaat er een interactie tussen ons als Terra Collinarianen. 

  

 

Vrijdag 01-01-2021 

 

Beste Huub en Joop, 

  

Wij willen jullie en jullie huisgenoten de beste wensen overbrengen voor 2021. 

Wij wensen jullie vooral een goede gezondheid en een beter jaar dan 2020. 

Ook hoop ik dat AV Collinaria in 2021 weer haar activiteiten kan oppakken. 

  

Elly en Charel. 

  

PS. 

Mijn aquarium staat er weer redelijk goed op. 

Ik ben met mijn gezondheid zover dat ik het zelf weer ga proberen op te nemen. 

http://www.terracollinaria.nl/
mailto:info.terracollinaria@gmail.com
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De ruit heb ik al zelf schoongemaakt en de Lobelia staat voor morgen op het programma. 

Ben dankbaar voor jullie hulp maar nu moet ik het zelf weer gaan opknappen. 

Misschien heb ik jullie hulp nog eens nodig als ik weer geopereerd wordt maar door Corona is mijn operatie 

voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

  

Een vraag speciaal voor Huub maar ook Joop mag hierop reageren. 

Vind dat de baardalg redelijk aan het toenemen is wat kan ik hieraan doen. 

CO2 loopt gewoon door PH 6,85. 

  

Hoor het graag,  

alvast bedankt. 

Charel. 

 

 

Het aquarium hiernaast is van Charel. 

Dus daar gaan onze mails over. 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 02-01- 2021 

 

Hoi Charel, 

Ook van onze kant voor jullie een super 2021. 

Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd inderdaad weer met onze activiteiten starten. 

Voor jou doe ik dat nu al. 

Want baardalg is niet mooi en vaak heel hardnekkig. 

Te meer omdat je hem niet kunt afscheren ! 

Mijn eerste vraag is : groeit hij ook op de planten? 

En op alle planten? 

Er zijn een paar mogelijkheden ; 

1 Bladeren met heel veel baardalg verwijderen. 

2 De verlichting een periode verminderen, bijv. : 2 uur op een dag. 

3 Misschien iets minder voeren, maar dat kan ik niet beoordelen. 

4 Als er veel voer op de bodem komt, is het raadzaam een paar keer per dag een kleinere hoeveelheid te 

voeren.  

En je weet het, je kunt altijd een beroep op mij doen. 

Ik kom met heel veel plezier. 

Laat maar weten hoe het verder gaat. 

 

Groetjes, 

Huub. 
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Zaterdag 02-01-2021 

 

Hoi Huub, 

 Het komt voor op Zwaardplant, Vaantje, Alternatera en lobelia maar in minder mate. 

Haal al de bladeren met de meeste alg weg maar dan krijgen de nieuwe bladeren het alweer. 

Heb eerder het idee dat ik te weinig voer omdat mijn Congo’s ieder nieuw blad van mijn Lotus opvreten. 

Het voer iwat ik geef is binnen 5 minuten verdwenen. Het voer dat op de bodem terecht komt wordt direct 

opgegeten door de botia’s en Coriodoras. 

Voer dan ook een tablet toe die naar de bodem zakt speciaal voor de bodemvreters, deze is dan ook binnen 

no-time op. 

Het licht brandt nu van 13.15 uur tot 22.25 uur dus ongeveer 9.00 uur. 

Is jou bedoeling om hier nog 2 uur vanaf te halen en ‘s middags pas om 15.15 uur aan te laten gaan? 

Afscheren zou mooi zijn maar heb ik al geprobeerd met mijn scheerapparaat maar deze kon niet onder 

water gebruikt worden (hahaha) 

Voer nu 1 x per dag, het is het proberen waard om een paar keer per dag te voeren alhoewel dat voor mij 

moeilijk is doordat ik om de dag naar het ziekenhuis moet. 

Als ik thuis ben voer ik normaal om 13.30 uur en als ik naar het ziekenhuis ben geweest is de voertijd tussen 

17.00 uur en 18.00 uur. 

Hoor graag wat volgens jou het beste is. 

  

Groetjes, 

Charel 

1213 Javavaren met baardalg 
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1214 Alternatera met baardalg 

 

1215 Vaantje met baardalg 

 
1216 Zwaardplant met baardalg, ergste bladeren zijn zaterdag verwijderd 
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Zaterdag 02-01-2021 

 

Hoi Charel, 

Tja, daar zit ik dan met mijn goed bedoelde adviezen. 

Duidelijk is dat het zo goed als zeker niets te maken heeft met het voeren. 

Daar is niets mis mee. Dus blijf dat gewoon doen zoals je het nu doet. 

Dat geldt eveneens voor de verlichting, denk ik. Want die moet zeker niet minder.  

Dus ga ik verder snuffelen en kom ik in ons cursusboek de volgende tekst tegen : 

• Baardalg, is een alg die de planten en wanden overdekt en lastig te bestrijden is. Plotselinge verandering 
van de watersamenstelling, door bijvoorbeeld toevoeging van turfextract of thee kan helpen de alg te 
bestrijden. Ook het verhogen van de temperatuur, en de plaatsing van algen etende vissen zoals de 
Osteochilus hasselti kan uitkomst brengen 
Bij het optreden van deze baardalgen nemen veel liefhebbers hun toevlucht tot het tussen duim en 

vinger poetsen van de plantenbladeren waar de algen zich genesteld hebben, om zodoende de algen te 

verwijderen. Je bereikt hiermede echter een averechts resultaat omdat juist door het kapot wrijven van 

de haren, sporen vrijkomen die zich massaal vestigen en zo raak je van de regen in de drup. Beter is het 

om aangetaste bladeren te verwijderen en de plant extra te bemesten. 

Het toevoegen van turfextract of thee heeft de bedoeling de PH te verlagen. 

Mijn vraag is dan ook : hoe hoog is de PH in je aquarium? 

Wat de bemesting betreft : welke bemesting pas je nu toe? 

Misschien kan het nut hebben meer te bemesten. 

Zo zie je maar dat onze hobby, zelfs op afstand, nog leuk en boeiend is. 

Op welke planten heb je geen baardalg? 

 

Groetjes, 

Huub. 

P.S. : kijk ook eens op deze site. Misschien heb je er iets aan. 

          https://planted-box.com/baardalg-bestrijden-aquarium/ 

Zaterdag 02-01-2021 

 

Vanaf ik CO2 aan het toevoegen en de PH 6,85 is, is ook de baardalg ontstaan. 

Turf of thee toevoegen heeft volgens mij geen zin omdat de PH stabiel en laag genoeg is. 

Denk eerder dat het met de PH te maken heeft. Planten groeien wel goed door de toevoeging van CO2. 

Natuurlijk ben ik van PH 7,4 gezakt naar PH 6,85 dus hier zie ik wel een verandering in watersamenstelling. 

All in One plantenvoeding heb ik op jouw advies verhoogd naar 3 x 30 ml. ipv 2x 35 ml voorheen. 

Ook heb ik op jouw advies nog extra Ferro toegevoegd 1x 25 ml per week. 

Ja Huub en nu weet ik het ook niet meer en kom ik weer bij een ervaren rot op dit gebied terug. 

Bemestingen is al opgeschroefd kan wel weer naar minder zoals voorheen maar goede raad zou fijn zijn. 

  

Gr. Charel 

 

Zaterdag 02-01-2021 

 

Hoi Charel, 

https://planted-box.com/baardalg-bestrijden-aquarium/
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Dat de baardalg ontstaan is na het toevoegen van de CO2 geeft mij toch nog weer een aanknopingspunt. 

Een vroeger lid van Terra Collinaria kreeg ook baardalg. 

Ook hij had geen onderwaterscheerapparaat. 

Na heel wat redeneren en alles noteren wat hij deed met het aquarium, kwam het volgende boven water. 

Hij diende enorm veel CO2 toe. Want zijn planten groeiden het aquarium uit. 

We hebben toen de CO2 stevig verminderd. Zelfs op een gegeven moment tot 0. 

Dat ging natuurlijk ten koste van de planten groei. 

Maar langzaam maar zeker verdween ook de baardalg. 

Mijn voorstel is : verminder stapsgewijs de CO2 tot een minimum. 

Helemaal afsluiten zou ik niet doen. 

Verder is het geduldig zijn, dagen tellen en alles goed in de gaten houden. 

Bovendien is het goed te denken : uiteindelijk zal alles goed komen! 

 

Groetjes, 

Huub. 

 

P.S. : Zou jij het goed vinden als de e-mails van vandaag een plaats krijgen in onze volgende TCN Special?  

 

Zaterdag 02-01-2021 

 

Hoi Huub, 

Heb geen probleem tegen plaatsing TCN Special, natuurlijk niet als het nuttige informatie is ben ik er nooit 

tegen. 

Huub ik dacht je laatste verhaal begrepen te hebben. 

Maar ik kan niet de CO2 nog meer knijpen, dit komt door dat de controller mijn PH waarde regelt. De 

controller staat op PH 6,85 

en naar die waarde wordt de CO2 geregeld. 

Wat ik wel kan doen is bv de PH van de controller op 7.0 instellen. Naar mijn mening zal de toevoer van CO2 

dan afnemen en bereik ik eigenlijk wat jij bedoelt. 

Minder toevoeging van CO2. 

Weet alleen niet of de PH verhogen van 6.85 naar Ph 7.0 voldoende vermindering van CO 2 kan kan zijn. 

Zou dat kunnen proberen? 

Veel hoger dan 7.0 wil ik de PH niet brengen want dan zit ik weer op mijn oude waarde zonder CO2 en ben 

ik bang dat de plantengroei weer bijna stil komt te staan. 

Vind het fijn dat we op deze manier over dit probleem kunnen praten ondanks dat we ons niet kunnen 

treffen op de verenigingsavond.  

  

Groetjes, 

Charel. 

 

Zaterdag 02-01-2021 

 

Hoi Charel, 
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Jouw redenering m.b.t. het toedienen van CO2 is helemaal correct. 

Bij wijze van proef zou ik inderdaad naar 7 gaan. 

 

Groetjes, 

Huub.  

 

Zaterdag 02-01-2021 

 

Huub, 

We gaan het proberen en over een paar weken laat ik je het resultaat weten. 

Thanks voor je hulp. 

  

Gr. Charel. 

 

Zondag 03-01-2021 

 

Hoi Charel, 

Je weet, geduld is een belangrijke eigenschap voor een aquariaan. 

Dus : inderdaad zijn er 3-4 weken nodig, als het tot resultaat leidt. 

Nu heb ik nog een (laatste) vraag : 

Zou je me enkele foto’s (ook close ups van de baardalg) kunnen mailen. 

Dan plaatsen we die bij de mails, die we in de TCN Special weergeven. 

Groetjes, 

Huub. 

 

 

 

Maandag 04-01-2021 

 

Hoi Huub dat wil ik graag doen. 

Nu heb ik wel de bak zaterdag onder handen genomen en blad met baardalg zoveel mogelijk verwijderd. 

Ga kijken wat mogelijk is en stuur ze je dan door. Moet je maar kijken of er iets van te gebruiken is. 

  

Iets anders, las een artikel over Tetra Algumin, dit middel zou heel goed werken tegen baardalg???? 

Wil dit zeker nog niet gaan proberen maar achter de hand houden voor het geval onze bedenkseltjes niet 

zouden werken 

maar zover zijn we nog lang niet. 

  

Groetjes, 

Charel. 
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1219 Enige blad nog over van de Lotus ook al aangevreten de rest hebben de Congo’s zich lekker laten 

smaken. 

 

Vraag : was het interessant?  

              heb jij ook vragen, dan lezen we ze heel graag 


