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Ten huize van Bas Parinussa
Tekst: Germain Leys Foto’s: Patrick Scholberg, Germain Leys

Vorige zomer was het ReefSecrets 
redactieteam met fotograaf naar 
Weesp getrokken om daar de mooiste 
drie rifaquarium te bezoeken. Deze 
keer is Bas Parinussa aan de beurt.
Bas is reeds 20 jaar geleden begonnen 
met een zoutwateraquarium van 1,30 
meter. Het huidig rifaquarium is reeds 
zijn vierde zoutwateraquarium en is 
2 meter breed, 70 cm diep en 68 cm 
waterhoogte, goed voor 920 liter 
zeewater. De glasdikte is 15 mm. Dit 
aquarium is opgestart in maart 2018 en 
was bij ons bezoek dus 16 maanden in 
gebruik.

De verlichting wordt geleverd door 3 
drie LED Philips Coral Care armaturen 
van elk 190 Watt en ze branden van 
10u30 tot 23u00.
De sump heeft een inhoud van 250 
liter en bevat een Royal Exclusiv 
Dreambox 3.0 S met een vliesfilter van 
130 X 60 X 40 en een Royal Exclusiv 
Super Marin 200 eiwitafschuimer 
met een doorstroming van 12.000 
liter per uur. Er wordt ook over ozon 
gefilterd met een Certizon C25. De 
opvoerpomp is een Royal Exclusiv Red 
Dragon 230W met een capaciteit van 
24.000 liter per uur.

Verder vinden we nog een Alkatronic 
3 om de KH en het calciumgehalte op 
peil te houden. De Dosetronic stond 
bij ons bezoek klaar om geïnstalleerd te 
worden. 
Een Osmopure 100 GE DeLuxe 
zorgt voor voldoende osmosewater 
en een Handson Canberra 
zorgt voor voldoende koeling 
in de zomermaanden. Een Apex 
sturingssysteem bewaakt het 
zoutgehalte, de pH en de temperatuur. 

De sporenelementen van Reefcorner 
worden gedoseerd met 18 ml per dag.
Bas gebruikt twee merken om zijn 
metingen te doen, Hanna checker voor 
de Kh, die op 8,5 wordt gehouden 
en voor het fosfaat dat tussen 0,04 
en 0,08 wordt gehouden. Strontium, 
jodium, ijzer, ammonium, nitriet, nitraat 
en silicium worden gemeten met ICP. 
Het calciumgehalte wordt op 450 
gehouden en het magnesium op 1350.
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In het aquarium vinden we 2 
stromingspompen Maxspect-Gyre 
350, goed voor elk 20.000 liter per 
uur, doch afgesteld op 80% van de 
maximumcapaciteit.
Bas heeft er voor gekozen om zijn 
aquarium langzaam op te bouwen, 
met veel schuilplaatsen voor de vissen 
en veel groeimogelijkheden voor de 
koralen, zodat het aquarium niet te snel 
dicht gegroeid geraakt. 

Toch kunnen we al zeer veel buttons, 
zoanthussen en andere koralen 
terugvinden. Een overzicht, dit keer 
niet met Latijnse namen maar wel met 
de naamgeving van de verkopers:
Buttons Tutti frutti, Orange explosion, 
Scramble eggs, Blue Panama, Playboy 
Bunny’s. Verder zien we nog Duncan, 
Pocciliphora, Acro groe/gele top, 
Montipora Gold Rush, Paarse Stylo, 
Mean steak Monti, Apple berry 
Monti, Setosa oranje, Cherry Tyree 
Monti, Paarse oren, Rasta Zoa’s, 
Echinophyllia,Button blauw/oranje, 
Lotr Zoa’s, Crafted Monti, Sunset 
Monti, Mohawk Zoa’s, Orange Tyree 
Rainbow Zoa’s, Golden Maul Zoa’s, 
Purple Monster en Scollymia warpaint 
red.

Het visbestand bestaat uit Zebrasoma 
xanthurum, Halichoeres lapillus, 
Halichoeres chrysus, Zebrasoma 
flavescens, Salarias fasciatus, vijf 
Pseudanthias squamipinnis, Naso literatus, 
Valencienna puellaris, Siganus magnifica, 
enkele Mexicaanse turboslakken en 
enkele Lysmata amboinensis.

Dit aquarium heeft nog veel 
groeicapaciteit en het zal zeker de 
moeite waard zijn om binnen een 
tweetal jaren opnieuw een bezoekje 
te brengen aan de sympathieke Bas. 
Bedankt voor de goede ontvangst Bas 
en nog veel succes met dit prachtig 
aquarium.
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