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Balling en Balling Light 

De Balling methode is een eenvoudige manier om onder andere de calcium-, magnesium- en KH-waarden van 

uw zeeaquarium op de juiste niveaus te houden. Door middel van het doseren van oplossingen worden de 

verbruikte stoffen aangevuld op basis van het daadwerkelijke verbruik. 

 

De Balling Light methode is een variant van de klassieke Balling methode. Bij Balling Light worden er naast 

calcium, magnesium en carbonaten ook sporenelementen toegevoegd. Zo kunt u uw rif op eenvoudige wijze 

voorzien van een totaalpakket aan supplementen. 

 

Waarom Balling Light gebruiken? 

Balling Light is een simpele methode om de voornaamste parameters (Ca, MG en KH) van uw zeeaquarium 

stabiel te houden. In combinatie met het toevoegen van sporenelementen in de juiste hoeveelheden en 

verhoudingen voorkomt u fluctuaties in de ionenbalans (de verhoudingen tussen Ca, MG en KH). U vult alleen 

aan op basis van het daadwerkelijke verbruik van uw zeeaquarium. 

Met de Balling Light methode zorgt u voor stabiliteit en continuïteit. 

 

Wat heeft u nodig? 

 3 x 5 liter jerrycans/flessen/emmers 

 2 kilo Reef Center Calciumchloride Dihydraat (CaCl2) 

 2 kilo Reef Center Magnesiumchloride Hexahydraat (MgCl2) 

 0,5 kilo Reef Center Natrium Hydrogeen Carbonaat (NaHCO3) 

 25 ml Reef Center Elements 1 

 25 ml Reef Center Elements 2 

 25 ml Reef Center Elements 3 

 

Oplossingen maken 

Maak oplossingen met de volgende verhoudingen 

Ca: 400 gram poeder op 1 liter water 

MG: 400 gram poeder op 1 liter water 

KH: 100 gram poeder op1 liter water 

 

 Jerrycan 1 

Los 2 kilo Calciumchloride Dihydraat op in 4 liter lauw osmosewater en voeg hier 25 ml Reef Center 

Elements 1 en 25 ml Reef Center Elements 2 aan toe. Goed mengen en aanvullen tot 5 liter met het 

overige osmosewater 

 Jerrycan 2 

Los hierin 2 kilo Magnesiumchloride Hexahydraat en 4 liter lauw osmosewater op. Goed mengen en 

aanvullen tot 5 liter met het overige osmosewater 

 Jerrycan 3 

Los 500 gram Natrium Hydrogeen Carbonaat op in 4 liter lauw osmosewater en voeg er vervolgens 25 

ml Reef Center Elements 3 aan toe. Goed mengen en aanvullen tot 5 liter met het overige osmosewater 

 

Welk effect hebben de oplossingen in uw aquarium 

Nu de oplossingen gemaakt zijn moeten we weten welke invloed ze hebben op de waarden in uw aquarium. Om 

dit te berekenen kunt u het volgende doen: 

 Meet de calciumwaarde 

 Voeg 50 ml oplossing toe en wacht 2 uur 

 Meet nu de calciumwaarde opnieuw 

 Het verschil deelt u door 50 ml 

 Dit resultaat is wat 1 ml oplossing in uw aquarium doet 

 Doe nu het zelfde voor het magnesium en de KH 

 

Een voorbeeld: 

 1
e
 meting calcium is 400 mg / l 

 Doseer 50 ml oplossing en wacht 2 uur 

 2
e
 meting is 411 mg / l 
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 411 – 400 = 11 : 50 = 0,22 mg / l 

 1 ml calciumoplossing verhoogt in dit geval de calciumwaarde met 0,22 mg / l 

Het verbruik van uw aquarium meten 

De volgende stap is het verbruik van uw aquarium meten. U kunt tenslotte  pas berekenen hoeveel u dient te 

doseren als u weet wat uw systeem verbruikt.  

 Op dag 1 meet u de waarden voor calcium, magnesium en KH/alkaliniteit. Noteer deze waarden. 

 Op dag 3 meet u deze weer. 

 Het verschil tussen de waarden is het werkelijke verbruik van uw aquarium. Deel dit door twee en u 

weet het dagelijks verbruik. 

Een voorbeeld 

Op dag 1 meet u de volgende waarden: 

 Ca = 450 mg / l 

 MG = 1200 mg / l 

 KH = 8 dKH 

 

Op dag 3 meet u: 

 Ca = 430 mg / l 

 MG = 1180 mg / l 

 KH = 7 dKH 

 

Het werkelijke verbruik van uw aquarium is dus: 

 Ca = 450 – 430 = 20 : 2 dagen = 10 mg / l per dag 

 MG = 1200 – 1180 = 20 : 2 dagen = 10 mg / l per dag 

 KH = 8 – 7 = 1 dKH : 2 dagen = 0,5 dKH per dag 

 

Dagelijkse dosering bepalen 

Inmiddels heeft u de oplossingen gemaakt, weet u welke invloed deze hebben op de waarden van uw aquarium 

en kent u het verbruik. De laatste stap is de dagelijks dosering bepalen. Dit kunt u doen aan de hand van de 

volgende formule: 

 Dagelijks verbruik : Effect van 1ml oplossing = Dagelijkse dosering 

 

Een voorbeeld 

In de gebruikte voorbeelden zou de dagelijkse dosering voor calcium als volgt zijn: 

 10 : 0,22 = 45,45ml 

 

In de praktijk 

De dagelijkse dosering kunt u direct in het aquarium doseren of in de sump vlak voor de opvoerpomp. 

In het begin is het aan te raden geregeld de waterwaarden te testen om zo nodig de dosering aan te passen.  

Houdt er rekening mee dat wanneer de koralen groeien zij ook meer verbruiken. Ook wanneer u er koralen bij 

plaatst of verwijdert zal het verbruik waarschijnlijk veranderen en dient de dagelijkse dosering indien nodig 

aangepast te worden. 

 

Uiteraard kunt u handmatig doseren. Voor de stabiliteit en continuïteit is het aan te raden de dosering door 

middel van  een doseerunit te laten doen. De meeste kunt u zo instellen dat de dagelijkse dosering over een dag 

wordt verdeeld voor een zo geleidelijk mogelijke dosering. 

 

LET OP! 

Voeg nooit de verschillende oplossingen tegelijk toe. Houd tussenpauzes van minimaal 15 minuten aan. Zo 

voorkomt u een chemische reactie tussen de verschillende oplossingen. 


