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Clubgenoten, 

Hieronder een vervolg op de mails die in onze TCN Special no 2 stonden. 

Het is geweldig dat er reacties binnenkomen. 

Als je deze 2e serie leest, zul je ontdekken dat we ook op deze manier met elkaar kunnen 

communiceren en van elkaar leren. 

Daarom van mijn kant nog eens de oproep : heb je een vraag of een mededeling of gewoon iets 

leuks dat in of met jouw aquarium gebeurt, laat het mij weten. 

Zelfs als je hulp nodig hebt bij je aquarium moet je niet bang zijn om dat ook te vragen.  

 

Huub, die reacties verwacht. 

 

Vervolg mails : 

 

Donderdag 7 januari 2021 

 

Van: Ton Gaertner <tongaertner@gmail.com> 

Verzonden: donderdag, januari 7, 2021 6:45 PM 

Aan: Joop Bootz 

Onderwerp: Re: nieuwsbrief nummer 2  

  

Even een vraag over het aquarium. Hoeveel water wordt er gewisseld . Per week.  

 

Vrijdag 8 januari 2021 

 

Beste Ton, 

Wat fijn een reactie van je te ontvangen over de waterwissel. 

Nou ik wissel 25% water en dan om de 3 a 4 weken 

Je ziet het misschien als weinig maar ik maak ook gebruik van een Hydra filter 

Van deze filter wordt beweerd dat je minder vaak water hoeft te verversen. 
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Door deze filter vind ik dat het water langer helder blijft. 

Ik gebruik een Hydra 40 binnenfilter. 

  

Groetjes, 

Charel. 

       
BINNENFILTERS 
DE INTERNE HYDRA COMBINEERT HYDROPURE TECHNOLOGY MET EEN KLASSIEKE FILTERING: 
BIOSCHUIMMOUSSE EN EEN HERVULBARE PATROON WAAR BV ACTIEFKOOL, ZEOLIET OF IETS 
ANDERS IN KAN, GECOMBINEERD MET EEN CATAPURE CARTRIDGE. UW AQUARIUM KAN 
GEFILTERD WORDEN MET ALLEEN DE OF NEW HYDRA, OF IN COMBINATIE MET BV EEN JUWEL-
FILTER, BIOBOX, OF EENDER WELKE FILTER. HET RESULTAAT DAT U MET DEZE FILTERS 
HAALT IS WAANZINNIG GOED! 
 

 

 

Vrijdag 8 januari 2021 
 

Hallo hier met Ton weer.  

Ik heb eens een blog geschreven over  

Estimative index , en daar wordt aangegeven dat ik idere week 50% water wissel iedere week , waarom zeg 

ik dat. 

Alle planten voedingen zitten geen nitraat en fosfaat in. 

Jij geeft aan ,jij gebruikt all in one en daar zitten wel po4 en no3 in. 

De all in one is berekend op een bepaalde waarde van po4 en no3.  

En daar moet je iedere week 50% water wisselen om een recet te hebben en op de goede waarden te 

blijven ,anders lopen iedere week ,als jij all in one toevoegd  de po4 en no3 waarden op. 

Het is dus ,of all in one gebruiken,en iedere week 50 % water wissel,of een gewone voeding zonder po4 en 

no3  gebruiken ,en dan kan je wel minder water wisselen.  

Ik hoop naar mijn mening antwoord te hebben gegeven.  

Succes met de hobby 

 

Vrijdag 8 januari 2021 

 

Hallo Joop, Hallo Huub, 

 

Ik ben bezig mijn plantenbestand te wijzigen. Aanstaande dinsdag of woensdag komen de planten binnen. 

Ik zal foto's maken van de situatie vóór, tijdens en na de aanpassing en kan die hopelijk een keer tijdens een 

van de bijeenkomsten laten zien (of anders via de mail). 

 

Mijn baardalgprobleem is nagenoeg onder controle. 

 

Groetjes, 

Ed 
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Vrijdag 8 januari 2021 

 

Hoi Ed, 

Dat wordt dan even “aquarium-tuinieren” volgende week. 

Is het zo dat bij het wijzigen planten van nu overbodig worden? 

Als dat zo is, neem ik aan dat die eventueel bij clubgenoten te gebruiken zijn. 

In dit geval zou het leuk zijn dat je aan Joop laat weten welke planten er mogelijk overcompleet zijn. 

Dan kan dat in onze TCN Special geplaatst worden. 

Liefhebbers kunnen dan contact met je opnemen. 

Andere vraag : je hebt, neem ik aan, de mails tussen Charel en mij over baardalg gelezen. 

Omdat jij de baardalg de baas bent, kun je wellicht nog iets toevoegen aan deze mails. 

Alvast bedankt. 

 

Groetjes, 

Huub.         
Vrijdag 8 januari 2021 
 

Hallo Joop,  

Huub heeft mij twee dingen gevraagd. 

1. mijn ervaringen met baardalg n.a.v. de mails tussen Huub en Charel. 
2. de namen van eventuele planten die ik binnenkort over heb aan jou door te geven. Ik kan alleen de 

planten niet lang bewaren, misschien kan ik ze brengen naar het plantenasiel... ( red.: is onze 
plantencentrale, toch!) 

Hallo Charel, 

 

Heb vandaag in de mails met Huub gelezen dat je problemen met baardalg hebt. Ik denk dat iedere 

aquariaan in de loop der jaren te maken krijgt met enige vorm van algen en baardalgen zijn helaas een van 

de hardnekkigste algensoorten die er zijn. 

 

Ook ik heb een maand of vier á vijf last van baardalgen gehad. Heb die momenteel goed onder controle 

door (o.a. advies van Huub) de volgende acties te ondernemen: 

Aantal lichturen kwart omlaag, CO2 verlaagd, minder vloeibare plantenvoeding gegeven, aangetaste 

bladeren zoveel mogelijk met de hand verwijderd, restant algen op planten met pipet met peroxide 

bespoten, aantal weken Algumin gebruikt (probeer zo min mogelijk met dit soort middeltjes te werken 

omdat die niet zorgen voor evenwicht in de bak), en geduld, heel veel geduld....... 

Bij elke wekelijkse onderhoudsbeurt de planten nagelopen en aanwezige alg telkens handmatig verwijderd. 

Na een maand of twee heb ik het aantal lichturen weer geleidelijk verhoogd naar het oorspronkelijke aantal 

uren, Co2 en vloeibare plantenvoeding weer opgevoerd. Ik geef momenteel meer CO2 en plantenvoeding 

dan voor de algenproblemen. Alle planten groeien goed. 

Ik hoop dat je iets aan bovenstaand verhaal hebt gehad en hoop dat je korte metten maakt met die 

vervelende algen. 
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Hartelijke groeten, 

Ed 

 

Zaterdag 9 januari 2021 

 

Beste Huub, 

Tetra Algumin ga ik zeker nog niet toepassen. 

Ben nog steeds bezig om jou advies op te volgen en geduld te hebben. 

Toch is er al wat aan het verandern. 

Door minder C)2 toe te voegen en de PH te verhogen naar 7.0 van 6,85 

makt naar mijn mening al wat uit. Ik zie in ieder geval verandering. 

We wachten af. Huub jou idee om onze mails te plaatsen in TCN Special is in mijn ogen wel geslaagd. Zie 

namen die ik nog niet ken. 

Hoop me weer snel in de “strijd” te kunnen mengen.  

Groetjes, Charel            

Zaterdag 9 januari 2021 

 

Hoi Charel, 

Het doet me plezier dat je al verandering ziet bij de baardalg. 

Het is inderdaad een kwestie van alles goed in de gaten houden en geduld hebben. 

En je weet het : vragen? Zet ze op de mail! 

Veel beterschap. 

 

Groetjes, 

Huub. 

 

Mededeling : 

Op dit moment heb ik (Huub) heel veel vuurgarnalen (Neocaridina davidi). 

Dus je kunt er komen ophalen. 

Wel even van te voren bellen en afspraak maken. (06-28103040) 

  

 

 
 

 


