
Ten huize van … 

Dit is een tijdje geleden dat er nog eens een “ten huize van…” verscheen.  Deze keer zal het 

in Beerse zijn. Bij onze nieuwe leden Brigitte jansen en Hugh Heyns. Twee vriendelijke 

mensen met een hart voor dieren.  Tussen het gebabbel door nippen we geregeld aan ons 

glaasje wijn. 

Brigitte en Hugh hebben voordien een zoetwater aquarium gehad met discusvissen.  Nu 

staat de uitdaging op zeewater. Zelf bemerken ze ook dat dit niet zo simpel is.  

3000 km hebben we  afgereden naar aquariumwinkels in België en Nederland om zoveel 

mogelijk informatie op te doen maar kregen veel tegenstrijdige uitleg te horen van 

verschillende winkeliers. Noodgedwongen hebben Hugh en Brigitte kontact opgenomen met 

onze voorzitter en zo zijn ze lid geworden van onze toffe club. Hun eerste avond was er 

eentje waar Hugh en Brigitte veel ervaring hebben op gedaan.  

 

Ze hebben een mooi zeeaquarium gekocht namelijk:  Red Sea max 250. Dit aquarium sprak 

hen het meeste aan omdat alles achteraan netjes is ingewerkt. Het aquarium meet  H50 x 

D55 x L100.  250 liter aquarium 

Achteraan in de wand zijn twee circulatiepompen ingewerkt van 2400 liter en 1200 liter. Een 

compartiment  die dienst doet als kleine sump is achteraan in de wand ingebouwd. Daar 

bevind zich de eiwitafschuimer van red sea max. Al het overige filtermateriaal is eruit 

genomen. 



Op 5 februari zijn ze het aquarium gaan halen. De kast erom heen moest nog in elkaar 

worden geplaatst.  

 De volgende dag werd er levend zand in het aquarium gekieperd en met zoutwater gevuld. 

Maar blijkbaar gaf dit levend zand al op korte tijd problemen. Na goede informatie hebben 

we het levend zand verwijdert.  Op 20 februari zijn er 35kg levende steen in het zeeaquarium 

geplaatst. Dit doet diens als mogelijke filter.  

 

Salarias Fasciatus  Foto: Roman Cuynen 

Er zijn 6  T5 lampen van 39 watt. 10.000 kelvin. De lampen gaan aan om 14.00uur tot 

22.30uur.  Nadien gaan de 8 led moonlight lampen aan. 

Op 28 maart waren onze waterwaarden goed namelijk: zout 1024  -  temp. 24.5C°  -  Nitraat 

10>   -   Nitriet  0.1  -  PH 8.2 -  8.4   -  Alkaliniteit  7 – 7.8  -  Phosfaat 0  -  Amoniac 0 – 0.25  

ca. 400 

Elke week wordt er minimaal 25 liter zeewater ververst. De verdamping van het zeewater 

wordt door behulp van een ionenwisselaar aangevuld met zoetwater. 

 



 

Zebrasoma veliferum   Foto: Roman Cuynen                                                                               

Daarna volgden de visjes namelijk gele  borsteltand, salarias en een velifer. Op de levende 

steen was duidelijk een groene alg aanslag die op korte tijd wordt weg gegraasd door deze 

vissen. De hele dag zitten ze te plukken aan de levende steen. 

 



Als bijvoeding geven we wat voedervlokken mix en om de twee dagen diepvries 

microplankton. Daarna afwisselend artemia naupliën, pro coral zooton, biofood. 

De koralen zijn we gaan halen bij iemand uit de club.  Daar zitten nog van die ongelooflijke 

kwekers met een mooi viskot en ontelbare aquaria volgestouwd met koralen die ze zelf 

kweken. 

 

Nu staat ons bakje er mooi bij. Alleen hebben de vissen een beetje last van witstip. Direct 

word de temperatuur hoger gezet en een luchtpompje erbij geplaatst. Wat wil je, de vissen 

hebben de stress van hun leven gehad. Op korte tijd hebben die vissen grote reizen achter 

de rug. Je zou  voor minder u een beetje uit uw lood geslagen voelen. 

Brigitte en Hugh voelen zich nu de koning te rijk met hun nieuwe aanwinst. Bijna elke vrijdag 

staan ze in de club. Vragen  en nog eens vragen. Ervaring krijg je niet zomaar. Die moet je 

ook zelf ondervinden. Iedereen maakt beginners fouten.  Hugh en Brigitte hebben er goed 

aan gedaan om een club op te zoeken. Dat heeft enorm veel problemen en centen bespaard. 

Roman Cuynen  

 

 

 

 


