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

In Poortugaal staat een prachtig 
rifaquarium! Neen, het is geen tikfout, 
de redactie is niet naar Portugal 
geweest, maar naar het dorp Poortugaal, 
ten zuidwesten van Rotterdam, tussen 
de Rotterdamse havens en de Oude 
Maas.

Bas Dullaart heeft zeven jaar lang een 
zoetwateraquarium gehad, maar is dan 
in 2005 overgestapt naar zeewater. 
Zijn huidig aquarium is opgestart in 
2014 en staat er nu top bij! Het is een 
hoekaquarium dat je dus langs twee zijden 
kan bekijken. 

De afmetingen zijn 120 X 100 X 70 
waterhoogte en heeft een inhoud van 
ongeveer 800 liter. Wegens de hoogte 
werd gekozen voor een glasdikte van 
15mm.

De verlichting bestaat uit twee Philips 
Coral Care armaturen van elk 190 Watt. 
Ze branden ongeveer 12 uur per dag.
De sump heeft een inhoud van 200 liter 
en bevat een wierenfilter, een bio-pellets 
wervelbed en een eiwitafschuimer Bubble 
King 250 Super Marine. Er worden sporen-
elementen gedoseerd van Triton en DSR 
door middel van een Tec3 en een Tec4 
doseerapparaat. De Red Dragon type 3 
opvoerpomp geeft 12.000 liter per uur 
opvoer. De stroming in het aquarium wordt 
verzorgd door een Tunze van 15.000 liter 
en een ECM 42 Panta Rhei van 12.000 
liter. Er wordt bijgevolg een 50-tal keer de 
inhoud van het aquarium omgezet per uur.

In de winter zorgt een 300 Watt 
verwarming voor de juiste temperatuur 
en in de zomer wordt gekoeld met een 
Superfish HC500A.
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Bas wisselt elke twee maanden 
200 liter kunstmatig aangemaakt 
zeewater. Het verdampingswater 
wordt automatisch bijgevuld 
met osmosewater. Het systeem 
draait zonder kalkreactor. De Kh 
wordt stabiel gehouden door 
de toevoegingen van Triton. De 
nitraten worden gereduceerd door 
een wervelbedfilter met bio-pellets 
en door het toevoegen van vodka 
en ze worden regelmatig gemeten 
met een Salifert-test. De fosfaten 
worden gemeten met een Hanna-
checker. Voor de rest zorgen de 
sporendoseringen van Triton en DSR.

Het koralenbestand bestaat 
voornamelijk uit SPS-koralen en ook 
enkele LPS-koralen. We besparen u 
de namen van deze koralen maar het 
zijn voornamelijk Acropora, Millepora, 
Montipora, Pocyllopora en Stylopora.
Het visbestand bestaat uit 2x 
Amphiprion ocellaris, 3x Zebrasoma 
flavescens, 5x Anthias squamipinnis, 
2x Pygoplites diacanthus (Red Sea), 
1x Holacanthus ciliaris, 2x Chaetodon 
rafflesi, 5x Pomacentrus alleni, 2x 
Serranus tortugarum, 2x Halichoeres 
chrysus, 1x Macropharyngodon 
negrosensis, 1x Centropyge bispinosa, 
5x Gramma loreto, 1x Cryptocentyrus 
cinctus en 1x Alpheus bellulus. Deze 
dieren zien er allemaal even gezond 
uit en lieten ons hun mooiste kleuren 
zien..

We laten u verder door een reeks 
foto’s mee genieten van dit prachtig 
aquarium en we wensen Bas nog veel 
succes met de verzorging van dit 
juweeltje!

Tessa & Bas, hartelijk bedankt voor 
het gastvrije onthaal, de pizza’s waren 
bijzonder lekker! We hoefden zeker 
niet met een lege maag terug naar 
Belgisch Limburg en Eindhoven!
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