
Op de koffie bij Joop Kling Lid van Xiphophorus Oss vanaf 1974 dus al bijna 46  jaar.  

Joop is er ook zo een die al vanaf zijn 8 jaar aquariums houd en daar veel plezier aan beleefd. 

Het aquarium is ingebouwd en deels uitneembaar voor het onderhoud, zoals bij meerdere techniekers.  

Bij de NBAT keuringen al diverse keren allerlei plaatsen maar in 2019 nummer 1 de kampioen van de 

landelijke keuring. 

Al eerder prijzen gewonnen en dat was te zien op de foto in het maandblad. 

Hij houd al vanaf 1980 de verenigingsbak bij die staat in het clubhuis van Xiphophorus te Oss, de leden 

van AV Ons Genoegen die daar zijn geweest hebben reeds genoten van dit aquarium.  

Zie foto hieronder. 

 
Bewoners en Planten zie lijst  

Met als wetenswaardigheid dat de Glycera maxima die heeft Joop ooit van Arie Bevaart gehad. 

Plattegrond en keuringsgegevens zie mislukte foto’s      maar net leesbaar. 

Waterwaarden die Joop aanhoud zijn de KH op 4, PH 6,8, dat is voor hem het belangrijkste. 

Verlichting   

De verlichting gaat aan om 08:00 0-30% om 11:00 op 39-70% om 16:00 70-25% en om 20:30 terug naar 

10% om uiteindelijk om23:00  op 0% te komen. 

Bodem regelmatig schoonmaken en extra afzuigen bij planten eruit halen.  

Techniek 

Profilux ph en licht ph sensor Jole (navulbaar) 

Filter Eheim professionel 2 1050 ltr/uur en een Eheim 2500 ltr/uur.  

Co2 ja tuurlijk met Aqua Medic reactor. 

Osmose Ja elke 14 dagen verversen met 70 liter osmose en 110 water kraan. 180 liter totaal. 

Hoe gaat dat met al die planten? 

Deel voor deel eruit halen snoeien en terug planten, grote stukken kienhout haalt hij helemaal eruit om 

bij te werken. 

Bij het uithalen van de planten gebruikt Joop een eigengemaakte stofzuiger om zoveel mogelijk vuil op 

te vangen. 

Welk voer? zwarte mug diepvries rood korrels spirulina diverse droogvoeders.   

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 



              

     



      

     



      

    



      

    



    

   













 
 

                Joop nogmaals bedankt voor de gastvrijheid en hopelijk tot een volgende keer. 

 


