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is een maandelijkse uitgave van de Helderse aquariumvereniging 

 

“ De GLASBAARS ” 
 

De vereniging is opgericht d.d. 1 november 1949 en koninklijk goedgekeurd sedert 20 januari 

1971. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra. 
 

Jaargang 63, Januari 2012 
 
Lidmaatschap:   (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) 
    per kalenderjaar     € 50,00 
 

Lidmaatschap:   (inclusief clubblad) per kalenderjaar € 33,00 

 

Jeugdlidmaatschap:  (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) 
    per kalenderjaar     € 25,00 

 

Donateurschap:   (inclusief clubblad) per kalenderjaar € 25,00 
     

 

Aanmelden:   Gedurende de openingstijden bij medewerkers van de Visbeurs. 

 

Betaling:   Dit geschiedt  jaarlijks per automatische incasso  
    naar giro 1618092 ten name van de penningmeester 

    a.v. “De Glasbaars” te Den Helder. 

 
Opzegging:   Schriftelijk voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar  

    bij de Ledenadministratie. (zie pag. 3) 

 

Openingstijden:   woensdagen van 19.00 - 21.30 uur 

    zaterdagen van 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur 

 

Verenigingsgebouw:  Rozenstraat 17A te Den Helder, tel. 0223 - 624860 

 

Postadres:   Postbus 6016, 1780 KA Den Helder 

 

Website:   www.deglasbaars.nl 
 

Redactie:   Willem Jas, Middelzand 4443, 1788 JG Den Helder, 

    tel. 0223-633193, e-mail  redactie@deglasbaars.nl 

 

Lay-out en druk:  Jan Moorman, Middenweg 85, 1782 BB Den Helder, 

    tel. 0223-612007, e-mail  jan.moorman@quicknet.nl 

 

Kopij:    Inleveren/opsturen bij/naar de redactie voor de 20-ste van 
 iedere maand. Indien niet anders is vermeld is overname  

    van kopij toegestaan, mits voorzien van bronvermelding. 

 

Advertenties:   Rubriek vraag en aanbod voor leden en donateurs gratis, 

    voor niet leden  €  2,25 (contant te voldoen). 

 

    Bedrijven: 1    x A5  € 136,--  p/j 

      2/3 x A5   €   90,--  p/j 
      ½   x A5   €   68,--  p/j 

      1/3 x A5   €   46,--  p/j 

      ¼   x A5   €   35,--  p/j 
      1/6 x A5   €   25,--  p/j 

Verenigingsinformatie 



a.v. “De Glasbaars” 

2 
KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AL 40 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HELDER 

                                          Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC  Den Helder 

         www.theokomen.nl           tel. 0223-615284     email: theokomen@hetnet.nl 
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Voorzitter    Hans van Rooijen   tel. 624956 

     Erasmusstraat 5  1782 NL Den Helder 
 

Vicevoorzitter    Jan Broersma     tel. 647330

       Doorzwin 2208   1788 KJ Julianadorp 

           

Secretaris    vacant 

 
   

Penningmeester   Harold Knuever            tel. 0652346370

     Doorzwin 2637   1788 KX Julianadorp 

 

Comm. materiaal   Marco Knaap                           tel. 635071 

     Walvisvaardersweg 71   1785 RB Den Helder 

 
 

2e Comm. Materiaal                            Martijn Klaver                                 tel. 0629371918  

                                                               Sternstraat 1                              1781 WH Den Helder   
 

 

 

Lid bestuur / visbeurs   Jolanda Wiersma                             tel. 06-15952829        

                                        Koekoekstraat 42  1781 WG Den Helder 

                                                                                                                                 
 

Lid bestuur / redactie   Willem Jas    tel. 633193 

     Middelzand 4443  1788 JG Julianadorp 
 

Alg. bestuurslid                                    vacant 

Hans van Rooijen   Erasmusstraat 5  1782 NL Den Helder 

 

 

 

Ben Venema   Schout en schepenenstr 29 Den Helder tel. 634496 

 

Visbeursinkoper 

Tom Looyestein  Diaconiestraat 16  Den Helder tel. 623962 

 

Visbeurs-medewerkers. 

 

Riekus Bennink Jos Wiedenhoff Ans Borstel-Vos Tom Wensink 

 

Willem Hiddingh Henk van Spelden  Henk  Steenwijk         Simon Bakker  

 

Openingstijden:  woensdag 19.00—21.30 uur,  zaterdag 10.00—12.00  14.00—17.00 uur 

Bestuur 

Visbeurs-kernleden 

Ledenadministratie 
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  Hans van Rooijen (Finan. Beheerder)  tel. 624956 

   

  Harold Knuever    tel. 0652346370 

   

  Martijn Klaver    tel. 0629371918 

   

  Simon Bakker     tel. 0623802032 

 

 

Openingstijden: woensdag  19.00—22.15 uur, zaterdag  15.00—18.00 uur 

 

 

  

 

 Jørgen v/d Woude  Doorzwin 2713  tel. 06-29372371 

     Den Helder 

 

 Een beroep op de leden van de E.H.BA. commissie is kosteloos, wel wordt een ver-

 goeding van  €  0.16  per  afgelegde kilometer gevraagd. 

 Het lenen van een noodaquarium is de eerste week gratis, daarna  €  2,27 per week, 

 wel dient een borg van 45 euro te worden betaald 

 Bij algbestrijding komt een diatom-filter soms goed van pas, het lenen hiervan kost 

 voor de eerste dag  €  2,27, daarna  €  1,70  per dag. 

 

 

 Riekus Bennink   Marco Knaap   Hans van Rooijen 

                    

 Dag  Datum  Onderwerp                     Tijd   
 

 
 

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

Kantinemedewerkers  
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Willem Barentszstraat 167/169,   1782 WZ Den Helder 

 

Tel. (0223) 610882   

DE KLEINE KLUSMEESTER 
           GEEN KLUS TE KLEIN! 

 

tel: 06-270 640 74 

www.dekleineklusmeester.nl 

info@dekleineklusmeester.nl  

 

Kijk gerust eens op de website 

voor meer informatie. 
 

Webshop voor brandpreventie en inbraakpreventie 

Vloerisolatie 

Brandpreventie 

Inbraakpreventie 

Tuinwerkzaamheden 

Rioolwerkzaamheden 

Vervoeren goederen 

Afval (grof) afvoeren 

Ophangen huisraad 

Klein sloopwerk 

Verhuishulp  

Laminaat 

Klein tegelwerk 

En nog veel meer! 

 

Service op maat 

De Bekendste opticien optometrist van Noord Holland 
geeft u als lid van de Glasbaars 10% korting op elke aanschaf in de winkel 

WIJ ADVISEREN U GRAAG 
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Van de bestuurstafel 
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Onder de aandacht 
Pakina 10 oktober ingevoegd 
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HET GEZELSCHAPSAQUARIUM 

 

V 
olgens de Grote Van Dale betekent gezelschap een groep van dezelfde 

soort, terwijl wij in een gezelschapsaquarium planten en dieren uit drie 

verschillende tropische werelddelen bij elkaar zetten. En dan beelden 

we ons nog in, dat al die planten en dieren, die we bij elkaar hebben gebracht, 

het best naar hun zin hebben in dat aquarium. Maar zeer zelden vragen we ons 

echt af wat zij ervan vinden... 

Eigenlijk is een gezelschap in de natuur precies het tegengestelde van wat wij 

een gezelschapsaquarium plegen te noemen. 

Maar liefst 90% van de aquariumhouders hebben een gezelschapsaquarium. 

Natuurlijk zou dat aquarium aan bepaalde regels moeten beantwoorden en toch 

schijnt een ieder er zijn eigen ideeën op na te houden. Want er zijn geen twee 

aquaria hetzelfde. 

Een gezelschapsaquarium Het is dan ook de bedoeling om met dit verhaal 

brandhout te maken van de heilige huisjes, die in de aquaristiek zijn opge-

bouwd en met de vastgeroeste opinies die nog steeds leven. Het is om nieuwe 

ideeën naar voren brengen, opdat we het aquarium houden wat natuurlijker 

zouden beleven. Volgens Greenpeace leven er anno 2004 op deze aardbol zes 

miljard en volgens andere bronnen vijf miljard mensen. Laten wij het gemid-

delde ervan nemen en stellen, dat er vijfeneenhalf miljard mensen deze aarde 

bewonen. En terwijl die bevolking almaar aangroeit, schijnt de vrije natuur 

steeds meer achteruit te gaan... 

Hoe dan ook, in realiteit zijn er slechts twee soorten mensen: Homo aquaristi-

cus, die een of meer aquaria heeft, en Homo non-aquaristicus, die geen aquari-

um heeft. 

 

Systematische indeling van de Homo aquaristicus 

(bron: de bekende geneticus Kurt Koswig, docent aan de Universiteit van Ham-

burg en leider van het laboratorium voor genetica.) 

 

Homo aquaristicus aquaristicus 

Meestal type is dit een brave huisvader, die er een aquarium op nahoudt met 

wat visjes en rustig naar een club gaat. Dit type is van het rustige soort. 

 

Homo aquaristicus plantarius 

Deze is een beetje fanatieker. Hij prefereert de mooiste en fraaiste planten bo-

ven vissen, die voor hem eigenlijk maar bijzaak zijn. Dit type probeert dan ook 

alle nieuwe planten en wil ze eveneens kweken. 
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Homo aquaristicus productivus 

Hij wordt ook wel de kweker genoemd. Hij is in het bezit van heel veel donke-

re bakken, waarin enkele exemplaren almaar de liefde bedrijven. Verder heeft 

hij ook nog diverse aquaria met jongen. Dit type is een zeer voorbeeldige aqua-

rist. 

 

Homo aquaristicus chemicus 
Hij weet wat meer over de watersamenstelling en wil dat steeds vertellen. Hij is 

dan ook heel gelukkig, dat hij aan de pH en de DH wat kan sleutelen. Meestal 

weet hij ook veel over medicatie en geeft anderen goede raad. 

 

Homo aquaristicus practicus 

Zo iemand is een vereiste in elke vereniging, want zonder hem kunnen er geen 

tentoonstelling of andere activiteiten worden gehouden. Hij kan bakken plak-

ken en doet allerlei klusjes. Zijn aquarium heeft dan ook een fantastische en-

tourage. 
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Factoren, die bepalen hoe een gezelschapsaquarium er uit gaat zien: 
 

- De liefhebber 

- Het aquarium 

- De planten en de vissen 

- Het commerciële aanbod 

De liefhebber neemt het initiatief en bepaalt het uitzicht van zijn aquarium 

aan de hand van zijn ethische en esthetische eisen, zijn theoretische kennis 

en zijn praktische vaardigheid. 

 

Ethische eisen 

Mensen hebben een persoonlijke voorkeur voor of een afkeer van bepaalde vis-

sen. Zo liggen bijvoorbeeld de roodgekleurde soorten heel goed in de markt. Zo 

willen sommigen enkel felgekleurde vissen, ongeacht tot welke soort ze beho-

ren. Anderen willen enkel maar grote vissen of schijfvormige 

en ga zo maar door… 

 

Esthetische eisen 

Een aquarium moet meestal geïntegreerd zijn in de woonomgeving en niet los-

weg ergens in de kamer staan. Deze soorteisen hebben weinig met de echte 

aquaristiek te maken. 

 

Theoretische kennis 

is afhankelijk van wat je hebt gelezen en vooral wat je van die lectuur hebt 

meegedragen. Uit tijdschriften en boeken, die je kunt kopen of lenen, kun je 

heel wat kennis opdoen. Ook luisteren naar de ervaringen van anderen, ver-

groot je kennis. 

Het aquarium is de ruimte waarin de vissen wonen. In die begrensde ruimte 

bepalen wij de temperatuur en misschien deels ook de samenstelling van het 

water. Dat alles noemen we de biodynamische beperkingen. 

Aquaria die in de handel worden aangeboden hebben alle slechte standaardaf-

metingen. De breedte is steeds smaller dan de hoogte, wat onnatuurlijk is. Een 

goed aquarium moet steeds 10 centimeter breder zijn dan hij hoog is. In een 

ruimte met een grotere diepte dan hoogte is het wateroppervlak immers groter, 

zodat er meer zuurstofuitwisseling is. Ook het inrichten is aangenamer, omdat 

er meer dieptewerking kan worden gecreëerd. Over het te gebruiken bodemma-

teriaal kan eindeloos worden gediscussieerd. Hier wordt een mengsel van zand 

met diverse korrelgrootten uit ervaring aanbevolen, omdat de planten het zo 

goed doen en omdat er minder problemen opduiken. Het is natuurlijk en zo 

krijg je een maximale bezetting van afbrekende micro-organismen. Maak maar 
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In onze showroom van 240 m² vindt u niet alleen een 

Koi-afdeling met een zeer grote hoeveelheid (uitsluitend 

Japanse) Koi, maar sinds kort ook een compleet inge-

richte zoutwaterafdeling met uiteraard de meest gang-

bare zoutwatervissen, koralen, anemonen en levend 

steen. Ook is er een ruime keus aan aquaria. Voor zowel 

de Koi-afdeling als de zoutwaterafdeling hebben wij een 

ruim assortiment voedings- en verzorgingsproducten op 

voorraad.  

 

Bestellen kan via www.oceanshop.nl, op zaterdag is on-

ze showroom open om deze bestellingen af te halen. U 

kunt onze showroom vinden aan de IJzergietersweg 3a 

te Den Helder (eerste unit aan de linkerkant op het zij-

terrein bij het bedrijf HDSP).  

 

Tevens kunt u door ons uw aquarium en/of vijver laten 

bouwen. Maar laten verzorgen kan natuurlijk ook. Voor 

bedrijven hebben wij een speciale verzorgservice, zodat 

u een mooie eyecatcher heeft maar geen lastig of ach-

terstallig onderhoud.   

 

 Kom gerust eens langs in onze showroom of kijk op 

 www.oceanshop.nl. Iedereen die lid is van de Glasbaars 

 kunnen wij bovendien 10% korting aanbieden op alle  

 producten (met uitzondering van afgeprijsde artikelen). 

http://www.oceanshop.nl/
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eens het volgende rekensommetje: 

In 1 cm3 kunnen er minder korrels van 4 millimeter diameter en de bacteriële 

bezetting is daardoor ook kleiner. Gebruiken we korrels van 3 millimeter door-

snede, dan wordt de oppervlakte verdubbeld. En met korrels met een diameter 

van 2 millimeter vergroten we het oppervlak nog meer en er is nog meer plaats 

voor micro-organismen. Natuurlijk is die berekening slechts hypothetisch. 

Conclusie: 

Het best is een gemengde of biodynamische bodem. De grote korrels komen 

vroeg of laat bovenaan te liggen. Dat is perfect voor de mechanische werking. 

De fijne korrels zakken naar beneden. Datzelfde spel gebeurt ook in de natuur. 

Een kunstbodem veroorzaakt bepaalde soorten algen. 

 

De planten en de vissen 
Zij zijn afkomstig van drie verschillende continenten en hebben een verschil-

lend aanpassingsvermogen. Daarom moet de liefhebber steeds zoeken naar een 

aanvaardbaar gemiddelde, wat kennis vraagt. Planten en dieren worden verza-

meld of gevangen. Ze worden naar een exportbedrijf gebracht in het land van 

herkomst. Die bedrijven trekken importeurs uit westerse landen aan en de le-

vende have komt in het buitenland terecht. Van de importeur gaat alles naar de 

groothandelaar en ten slotte komen de planten en vissen, via de detailhandel, 

bij de liefhebber terecht. Bij elk van de vele transporten krijgen de planten en 

dieren te maken met stress. Een alternatief circuit is de kweek in eigen land. 

Toch is het grootste deel van wat in onze aquaria belandt import! (Maar import 

is niet altijd wildvang!) 

 

Planten 

Er zijn zowat 250.000 verschillende soorten, waarvan er 320 benoemd zijn als 

aquariumplant. Daarvan zijn er een 60-tal gemakkelijk, 40 moeilijk en 140 erg 

moeilijk te houden. 80 horen niet in een aquarium thuis. Meestal worden er in 

de handel een 50-tal soorten frequent aangeboden. Dat is voldoende om een 

evenwichtig geheel uit samen te stellen. Hoornblad en waterpest kunnen goed 

worden gehouden en hebben de eigenschap, dat ze het watermilieu goed hou-

den. 

 
Vissen 

Er zijn zo'n 10.000 soorten zoetwatervissen. Daarvan worden er 1750 soorten 

(misschien nu al 2.000) in Europa ingevoerd. Daarvan zijn 200 soorten gemak-

kelijk houdbaar, 550 moeilijker en 1.000 kunnen we niet tot nakweken overha-

len. In de aquariumzaken in Antwerpen worden er gemiddeld zo'n 120 soorten 

aangeboden. Echte liefhebbers houden van zuivere soorten en negeren de slui-
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ervormen en de albino's. Om een evenwichtig gezelschap op te bouwen, heb-

ben we veel geduld en tijd nodig. Want de juiste vissen worden niet altijd aan-

geboden. 

 

Het commerciële aanbod 

Dit is zowel wat betreft levende have als apparatuur zeer gevarieerd. Meestal 

moet de liefhebber daar zelf zijn weg in zoeken. Ook de reclame moet scep-

tisch worden geïnterpreteerd. 

 

Systematische indeling van de soorten gezelschapsaquaria 

 
Aquarium geograficus strictus of biotoopaquarium 

Dit soort aquarium is niet gemakkelijk, zelfs bijna niet realiseerbaar. Men 

tracht hierin immers alles bij elkaar te krijgen uit een bepaalde biotoop: een 

biomassa met levende materie in het water, zoals vissen, planten, algen, slak-

ken, bacteriën, kreeftachtigen. En er zijn steeds interacties binnen zo'n biotoop. 

 

Aquarium ecologicus of nicheaquarium 

Deze vorm is strikter en geeft een deel weer van een biotoop. Bijvoorbeeld een 

oeveraquarium met schuttersvissen en bijtjes (Brachygobius). 

 

Survival-of-the-fittest-aquarium 

Daarin gaat de natuur praktisch zijn gang. De vissen moeten het zelf waarma-

ken. In zo'n aquarium zitten er ook predators. Een voorwaarde voor het welsla-

gen zijn voldoende vluchtmogelijkheden, zodat - net als in de natuur - enkel de 

zwakke en zieke dieren worden genomen. 

 

Ark-van-Noach-aquarium 

Hierin zijn van vele soorten vissen in koppels samengebracht. Het resultaat is 

een trieste boel! 

 

Aquarium scatocuniculus of konijnenkeutelaquarium of Hollands aquari-

um 

Dat is een zeer prettig aquarium, vol planten. Die planten worden bemest met 

keutels van wilde konijnen. Eigenlijk wordt er in zo'n aquarium aan tuinbouw 

gedaan. Daar is niets natuurlijks meer aan. 

Natuurwetten van de vis: 

- Eet alles wat kleiner is 

- Vecht met alles wat even groot is 

- Vlucht voor alles wat groter is 
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Automobielbedrijf PEEMAN & SLOT B.V. 
Industrieweg 15 Den Helder tel. 0223-634700 

 

Discus Mak Aqua-center 
 

Aquaristiek  •  Vijvertechniek     
  

Op vertoon van de ledenpas van de NBAT of de a.v. “De Glasbaars” 

ontvangt u 10 % korting op aquarium en/of vijverartikelen 

 
 

Bezoek ook eens onze website: www.aqua-center.nl  

Email adres: info@discusmak.nl 

 

 
 

Discus Mak v.o.f.   Discus Mak Aqua-center    Tel. 0224-212052 

Herenstraat 5            Lagedijkerweg 13d      Fax 0224-219650 

1741 BM Schagen    1742 NB Schagen       Mob. 06-20928929 



a.v. “De Glasbaars” 

18 KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

19 

- Paart met alles wat even groot is, maar van een ander geslacht 

 

Natuurlijk evenwicht in het quarium 
Er zijn vier kringlopen, die het hele leven in de natuur beheersen. De waterstof-

kringloop staat centraal en de andere kringlopen leunen daarbij aan. De zuur-

stof- en koolzuurgaskringloop zijn eenvoudig. Planten ademen tijdens de dag 

zuurstof uit en nemen koolzuurgas op. 's Nachts is het net andersom. Koolstof 

is in plant en dier gebonden onder de vorm van C02 of koolstofdioxide. De 

stikstofkringloop is de belangrijkste als het op overdrijving aankomt. Stikstof 

wordt gefixeerd in de vorm van eiwitten in planten en dieren en wordt gesplitst 

in ammonium, dat wordt geoxideerd totnitriet en nitraat. Nitrieten en nitraten 

verbruiken veel zuurstof. Daarom moeten we ervoor zorgen, dat er steeds vol-

doende zuurstof in het aquariumwater aanwezig is. Dat is niet voor de vissen, 

wel voor de afbraakbacterien. 

In die vier kringlopen worden er natuurlijk ook nog mineralen meegesleurd. 

Mineralen moeten de planten in leven houden en daarom moeten we ervoor 

zorgen, dat sporenelementen op de een of andere manier weer in het water te-

rechtkomen. 

In de natuur wordt gesproken over voedselpiramides. De basis, gevormd door 

bacteriën, is heel breed. Ze vermenigvuldigen zich snel en mineraliseren afval 

van heel de piramide. Kleine kreeftachtigen helpen daarbij. In aquaria wordt 

die kringloop steeds gebroken met algen of ziekten als gevolg. Het evenwicht 

is immers afhankelijk van het filter en het voederen. 

 

Enkele tips 

Er zijn diverse mogelijkheden om te filteren. Gebruik echter nooit actieve kool 

na het toedienen van medicatie. Wanneer constant over actieve kool wordt ge-

filterd, dan zal het plantenbestand snel achteruitgaan, omdat ook de plantenvoe-

ding - die men eventueel nog extra toevoegt - uit het water wordt gefilterd. 

Zet bij een biologisch filter, zoals nochtans wordt aangeraden, nooit het ver-

warmingselement in het eerste compartiment. Het water dat dan door het filter 

wordt gepompt, is dan 30-35 °C en bevat hoegenaamd geen zuurstof meer. Ook 

de afbraak gebeurt in deze omstandigheden niet meer correct. 

Leg onderaan in de compartimenten steeds een laag keramiekpijpjes, daar waar 

de dompelpomp zich bevindt. Zo krijg je in het pompcompartiment een molm, 

die ervoor zorgt dat ijzer en andere belangrijke elementen in beweging blijven, 

zodat je minder moet toevoegen. 

Een droogfilter verrijkt het systeem, maar moet worden gevuld met bioballen 

of ander plastic materiaal. 

Geef je vissen liever geen droogvoer. Dat is een onnatuurlijk voedsel. Een goed 



a.v. “De Glasbaars” 

20 

vissenvoedsel is - zoals in de natuur - levend. Je kunt het zelf scheppen en 

overschotten invriezen. Je kunt fruitvliegen, micro-aaltjes en dergelijke zelf 

kweken. Maar er wordt ook levend voedsel in de handel aangeboden: 

witte, rode en zwarte muggenlarven, daphnia's en artemia. Verder is er ook nog 

een rijke keuze aan ingevroren voedsel. Handig is het wel om Spirulina-

vlokken in huis te hebben om af en toe, afhankelijk van de soort vis, te geven. 

Trouwens, planteneters hebben groenvoer nodig! Geef je dat niet, dan krijgen 

ze een maagontsteking. 

Wat vinden we in een gezelschapsaquarium? 

Een gezelschap van vaak veel soorten verschillende vissen. Zeker niet in de 

hoeveelheid, die we in de natuur op zo'n oppervlak zouden vinden. De norm is 

de aanpassing, want de vissen moeten elkaar kunnen verdragen en onderling 

vreedzaam zijn, ook tegenover andere soorten. Ze moeten een grote weerstand 

hebben, ook tegen ziekten, chemische stoffen en fysische veranderingen en 

manipulatie. Ze mogen geen territorium vormen en geen voedselspecialisten 

zijn. 

Meestal is de keuze dan beperkt tot karperzalmen, barbelen, levendbarenden, 

meervallen en misschien maanvissen. Want maanvissen zijn cichliden en die 

horen niet in een gezelschapsaquarium thuis. Natuurlijk zijn er in dergelijke 

aquaria weleens algenproblemen! Blauwe alg krijg je het gemakkelijkste weg 

door bacteriën toe te voegen. In vele gevallen is de oorzaak een dichtslibbend 

filter of een slechte watercirculatie. 

Een soortaquarium is een gezelschapsaquarium met een soort. Meestal gaat het 

om cichliden, omdat die vaak geen andere soorten toelaten. Slakken, die we 

normaal in een aquarium houden, eten geen planten. Ze weten wel perfect, 

wanneer een blad gaat sterven; reeds lang voor wij er wat aan zien. 

Een stervend blad scheidt een stof af, die de slakken aantrekt. Ze beginnen 

prompt aan hun biologische opdracht en wij denken dat ze onze planten opeten. 

Met hun radula - 120 tandjes - kan een slak geen harde planten stukmaken. 

Conclusie: slakken zijn zeer nuttig. Hoe meer er in het aquarium zitten, des te 

beter. Maar als je droogvoer geeft, kunnen er wel eens te veel komen! 

Geef planten enkel voeding, waarvan je de samenstelling kent. 
 

Gelezen in: Vrij en blij  
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Het bestuur heet de onderstaande leden en donateurs van harte welkom in de 

vereniging en hoopt dat uw deelname zal bijdrage tot meer vreugde in het be-

leven van uw hobby. 

Als u vragen of problemen heeft, schroom dan niet om te vragen of wij die 

samen met u kunnen oplossen. 

 

Nieuwe leden / donateurs:   

 

 

 

Nieuw ingeschreven 

leden  /  donateurs 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 
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 Bel voor informatie naar 06-43828618 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 


