“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
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 62, februari 2011
Lidmaatschap:
Lidmaatschap:

(inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad)
per kalenderjaar
€ 50,00
(inclusief clubblad) per kalenderjaar
€ 33,00

Jeugdlidmaatschap:

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

Donateurschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

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

Layout 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:

Verenigingsinformatie

1 x A5
2/3 x A5
½ x A5
1/3 x A5
¼ x A5
1/6 x A5

€ 136,-€ 90,-€ 68,-€ 46,-€ 35,-€ 25,--

€ 25,00

p/j
p/j
p/j
p/j
p/j
p/j
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AL 40 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HELDER
www.theokomen.nl
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Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC Den Helder
tel. 0223-615284 email: theokomen@hetnet.nl
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Bestuur
Voorzitter

Hans van Rooijen
Erasmusstraat 5

tel. 624956
1782 NL Den Helder

Vice-voorzitter

Jan Broersma
Doorzwin 2208

tel. 647330
1788 KJ Julianadorp

Secretaris

vakant

Penningmeester

Harold Knuever
Doorzwin 2637

tel. 0652346370
1788 KX Julianadorp

Comm. materiaal

Marco Knaap
Walvisvaardersweg 71

tel. 635071
1785 RB Den Helder

2e Comm. Materiaal

Martijn Klaver
Sternstraat 1

tel. 0629371918
1781 WH Den Helder

Lid bestuur / visbeurs

Jolanda Wiersma
Walvisvaardersweg 51

Lid bestuur / redactie

Willem Jas
Middelzand 4443

Alg. bestuurslid

vakant

tel. 06-15952829
1785 RB Den Helder
tel. 633193
1788 JG Julianadorp

Ledenadministratie
Hans van Rooijen

Erasmusstraat 5

1782 NL Den Helder

Visbeurs-kernleden
Ben Venema
Marius den Boer

Schout en schepenenstr 29
Middelzand 5809

Den Helder
Den Helder

tel. 634496
tel. 646316

Visbeursinkoper
Tom Looyestein

Diaconiestraat 16

Den Helder

tel. 623962

Visbeurs-medewerkers.
Riekus Bennink

Jos Wiedenhoff

Willem Hidding

Ans Borstel-Vos

Henk van Spelden

Tom Wensink

Henk Steenwijk

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

Verenigingsinformatie
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Kantine-medewerkers
Hans van Rooijen (Finan. Beheerder)

tel. 624956

Harold Knuever

tel. 0652346370

Martijn Klaver

tel. 0629371918

Jeanette van Essen

tel. 0623802032

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

E.H.B.A. Zoet Water

Jørgen v/d Woude

Doorzwin 2713
Den Helder

tel. 06-29372371

Een beroep op de leden van de E.H.BA. commissie is kosteloos, wel wordt een vergoeding van € 0.16 per afgelegde kilometer gevraagd.
Het lenen van een nood-aquarium 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.

Verzorging Verenigings-Aquaria.
Riekus Bennink

Marco Knaap

Hans van Rooijen

AGENDA
Dag

Datum

Zaterdag/zondag 5/6 februari
Vrijdag
4 maart
Woensdag
30 maart
Vrijdag
28 oktober
Zaterdag/zondag 29/30 oktober
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Onderwerp

Tijd

Districtskeuring
Medewerkersavond
Algemene ledenverg
lezing dhr poelemeijer
Open aquarium dagen

20:00
20.00
20:00

Verenigingsinformatie

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Op dinsdag zijn wij gesloten
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 beste opticien van Noord Holland
Geeft u als lid van de glasbaars 10% korting op elke aanschaf
in de winkel

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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O

Van de bestuurstafel

ndanks dat 2011 alweer ruim
een maand oud is wil ik u
allen toch nog een gezond en
voorspoedig jaar toewensen. Ik hoop
dat een ieder weer veel plezier mag
beleven in onze hobby. Als bestuur
zijnde doen wij samen met onze vrijwilligers ons best om voor u, d.m.v.
lezingen, keuringen en artikelen in
ons verenigingsblad, u te voorzien
van informatie welke tot verbetering
van u vivaria zal kunnen leiden. Helaas hebben wij ondanks al deze inspanningen toch niet altijd de volle
zaal tijdens diverse lezingen gezien
welke wij verwacht hadden. Zeker
omdat wij al wat langer met dezelfde
enthousiaste ploeg vrijwilligers werken bestaat natuurlijk de kans dat wij
verkeerd inschatten waar u interesse
ligt. Ik wil u via deze weg dan ook
graag aansporen om dat bij ons duidelijk te maken. Met deze informatie
kunnen wij als bestuur beter inschatten aan wat voor soort lezingen en

activiteiten er behoefte is bij u. Hier
zijn natuurlijk verschillende manieren
voor, maar in mijn ogen is de leukste
om gewoon langs te komen. Als u
toch richting visbeurs gaat, om u
spulletjes te kopen, wil ik u uitnodigen om een drankje te nemen aan de
bar en eens over de hobby te praten
met andere leden en donateurs. Misschien heeft u wel een interessante
ervaring opgedaan in de hobby of
heeft u goede tips voor anderen, dan
zal het fantastisch zijn om dit de delen. Een andere manier is natuurlijk
om u ervaring op papier te zetten,
onze redacteur zal dit met veel plezier
in ons verenigingsblad publiceren. Ik
weet dat we vandaag de dag in het
elektronische tijdperk leven v.w.b.
informatie voorziening maar ik ben er
van overtuigd dat de kennis en ervaring van u allen niet terug te vinden is
op het internet.
Tot ziens
Jan Broersma

GEEF JE OP, DOE HET NU !!!!!!
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Onder de aandacht
Uitnodiging
Voor het bijwonen van de:
Uitslag Districtskeuring op
zaterdag 12 maart
Adres: Dorpshuis “Prins Maurits”
Dorpsstraat 79
Aanvang
1733 AE Nieuwe Niedorp
20:00 uur
 : 0226-411751
Keurmeester: Dhr A.Ras

Noteer even in de agenda
30 maart

20:00

Algemene ledenvergadering
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Jaarverslag COMAT 2010

O

ok dit jaar is er veel gedaan in en om het gebouw.
Het hoekaquarium is na veel opstart problemen nu eindelijk op de goeie weg
Nu is het alleen de techniek nog afmaken we zijn daar een complete regelunit
voor aan het maken
De chiclide bak heeft ook een nieuwe lichtkap gekregen dit was wel nodig omdat de ouwe kap vol
condens was gelopen en dat dus sluiting veroorzaakten .
De grootste zichtbare verandering is dan toch wel
de nieuwe buitenmuur van de visbeurs
Vanwege de hoge kosten hadden we dit een jaartje
uitgesteld maar is er dit jaar toch van gekomen
De jongens metselbedrijf van Ten Boom is hier
bijna een week mee bezig geweest en hebben
prachtig werk geleverd .
Verder hebben we alle nieuwe tentoonstellings bakken ook klaar we moeten alleen nog
een paar achterwandjes maken
In de visbeurs zijn ook wat dingetjes veranderd om het daar mooi en overzichtelijk te
maken.
Aankomend jaar gaan we lekker verder met onderhoud en alles wat we op ons pad
tegen komen Om het gebouw knap te houden
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de steun en hulp en hoop dat we weer op
ze kunnen rekenen aankomend jaar
Marco knaap
Commissaris materieel

Visser vangt piranha in de Elzas

E

en visser in de Oost-Franse Elzas heeft wel een heelbijzondere vangst
gedaan. Tot zijn grote verrassing trof hij in zijn net een vleesetende piranha aan, een roofvis die eerder thuishoort in de warme wateren van
het Amazonegebied dan in de koele beekjes van de Elzas.
De piranha zwom in het riviertje de Ill bij Colmar. Het hoofd van de vissersbond van het departement Haut Rhin heeft geen verklaring voor de wonderbaarlijke vangst. “Misschienheeft iemand de piranha losgelaten in derivier”,
zegt hij tegen de Franse nieuwszender Tf1.
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ROTALA ROTUNDIFOLIA
Een in de aquariumwereld bekend en erg populair plantje dat onder uiteenlopende
omstandigheden blijft groeien. In veel verslagen zie je dat deze plant ook wordt benoemd als Ammannia rotundifolia

D

e plant is afkomstig uit Zuid oost Azië India tot
Japan en wordt meestal aangetroffen op moerassige plaatsen en ook in koele bergachtige omgeving wel tot 3.000meter.
Het gaat hier om een stengelplant met kleine lancetvormige bladeren. Afhankelijk van de hoeveelheid licht zijn
de bladeren olijfgroen tot roodachtig van kleur.
Veel licht betekent over het algemeen meer rood in het
blad en brede kronen van de plant.
Minder licht betekent iele smalle en groene stelen en
bladeren. Over het algemeen zal dit plantje zich ook onder slechte omstandigheden (weinig voeding) lang overeind blijven in de bak.
Het toevoegen van voldoende ijzer aan het water bevordert de rode kleur van deze
plant. Onder gunstige omstandigheden kan dit een snelgroeiende plant worden genoemd die niet alleen in de lengte groeit maar ook rijkelijk zijtakken aanmaakt.
Het is een plant die als achtergrond- zijwand- en middenbeplanting kan worden toegepast waarbij zeker wanneer hij als groep tussen de groene middenplanting wordt gezet
hij mooi tot z‟n recht kan komen.
Wanneer de plant aan het wateroppervlak komt zal hij daar gaan “luifelen”, wat op zich
ook weer een mooi effect geeft.
Nadeel is dat hij dan de neiging gaat krijgen om “lucht”wortels te maken, wat op zich
heel natuurlijk is maar esthetisch minder fraai.

Door Bart Laurens
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Jaarverslag Redactie 2010

O

ok het afgelopen jaar heeft de redactie getracht om 10 keer per jaar een
blad uit te brengen die representatief is, en onze aquarium hobby op
een zo breed mogelijk vlak belicht.
Bijzondere voorvallen zoals welke binnen de vereniging plaatsvinden en uitslagen van wedstrijden waaraan leden van onze vereniging deelnemen worden
gepubliceerd. Het is echter niet mogelijk om alle artikelen zelf te schrijven.
Daarom zoekt de redactie naar copy in boekwerken , internet of artikelen uit
verenigingsbladen van andere aquarium verenigingen. Deze artikelen worden
altijd voorzien van bronvermelding.
De redactie heeft het afgelopen jaar geen
ingezonden stukken van onze eigen leden
ontvangen.
Het verenigingsblad wordt ook gepubliceerd
o p i nt er net vi a o n ze we bs i t e
www.deglasbaars.nl. Afbeeldingen en illustraties zijn daar in kleur gepubliceerd.
Het afdrukken van foto‟s en afbeeldingen in
kleur blijft (Voor wat betreft de papieren
versie) beperkt tot 1. Alle andere afbeeldingen worden afgedrukt in grijswaarden.
V.w.b. de lay-out en de vaste rubrieken zoals “Het visje van de maand”en “van de bestuurstafel” zijn er geen grote veranderingen te verwachten.
De lay-out en druk wordt verzorgt door Jan Moorman wat hij vaak op zijn vakantieadres verzorgt
Enige vertraging van de bezorging kan daarbij optreden omdat het clubblad
per post vanuit Portugal naar Nederland verzonden moet worden.
Ook het komende seizoen hoopt de redactie weer een blad uit te kunnen brengen die ook naar buiten toe representatief is voor onze vereniging.
Willem jas
Redactie
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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 ingerichte zoutwaterafdeling met uiteraard de meest gangbare 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 onze 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 zijterrein 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 achterstallig 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).

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Kiezelalgen

S

ilicium is met ca. 26% na zuurstof het tweede meest frequente element
in de aard-korst. Het heeft dan ook een immens belang bij de vor-ming
van mineralen en ge-steenten. Een van de meest voorkomende mineralen, kwarts, bestaat bijvoorbeeld uit soliciumdioxide. Zeer veel andere mineralen bestaan uit silicaten. In de natuurweten- schappen is „kiezel‟ een synoniem voor silicaat‟ en zo wordt het zuur dat aan de basis ligt van silicaten
„kiezelzuur‟ genoemd.
Silicaat lost vooral op in alkalisch water uit gesteenten en kan zo in het grondwater ge-raken. Bovendien wordt het op vele plaatsen bewust aan het drinkwater toegevoegd als corrosiebescherming. Verder kan silicaat vrijkomen uit pas
aangebrachte siliconenhech-tingen, bijvoorbeeld voor het vastzetten van constructies. De aquariumnaden zelf vormen geen probleem; de gebruik-te silicone
is al lang volledig uitgehard en chemisch inert, alvorens de nieuwe aquariums
in de handel komen. Silicaat is niet giftig, maar kan in het aquarium toch ongewenste gevolgen heb- ben. In de eerste plaats gaat het daarbij om de groei van
kiezelalgen, die lelijke bruine aanslag op ruiten, stenen en planten vormen. Alleen al de naam „kiezelalgen‟ (ze worden ook als „diatomeeën of soms ook foutief als „bruine algen‟ aangeduid) wijst op silicaat. Deze algen gebruiken silicaat als materiaal voor hun harde schaalbehuizing. Daarom voelt deze aanslag
ook ruw aan wanneer men daarover strijkt, net als schuurpapier. Onder de microscoop herkent men veelvuldige, optisch vaak zeer mooie behuizingvormpjes, waaraan sommige aan micros-copisch kleine slakken doen denken. Deze
behuizingen hebben zelfs een, weliswaar zeldzame, toepassing gevon- den in
de aquaristiek: de zoge- naamde diatomeeënfilters worden gevuld met de behuizingen van kiezelalgen en filteren zeer kleine partikels uit het water. Zelfs
eencellige parasieten kunnen zo uit het water worden verwijderd. Silicaat in het
aquariumwater bevordert in principe dus de groei van ongewenste kiezel- algen. Zoals bij andere algen dient in de eerste plaats te worden geprobeerd om
deze te bestrijden door het creëren van een zuurstofconcurrent, zoals het rijkelijk inzetten van snelgroeiende planten en een consequente controle van de voedingsstoffen, d.w.z. een matige visbezetting en met mate voeren. Wanneer dit
niet tot succes leidt, rest als laatste redmiddel nog het gebruik van ontzout water (omkeerosmose of ionenwisselaar), dat dan vervolgens weer in functie van
de behoeften van de vissen moet worden verrijkt. Daarvoor zijn, naargelang de
verzorgde vissoorten, mineral salt, samen met – afhankelijk van de situatie –
pH-plus of PH-minus en KH-plus, eventueel ook een combinatie van deze produc ten geschikt
Auteur: Bodo Schnell
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Wij stellen aan u voor:
De Hyphessobrycon pulchripinnis
beter bekend als:
De Citroentetra
Familie: Characidae
Land van herkomst: Midden Brazilië
Maximale lengte: 4,5 cm
Min. Lengte aquarium: 60cm
pH: 6 - 6½
gH: 5 - 8
Temp: 23 - 28 °C

W

e hebben hier te maken met een vis die graag een open zwemruimte
heeft, maar tegelijkertijd de mogelijkheid moet hebben om verscholen tussen de planten te staan. Het is bij uitstek een vis die we in
kleine schoolverbanden moeten houden, daar de vis anders nooit op kleur zal
komen. De kleuren zijn toch al niet zo fel en als we er niet de moeite voor doen
om die naar voren te halen zou dat zonde zijn. Het lichaam is glasachtig met
een lichtgele kleur. De Citroen tetra‟s worden pas mooi als ze in de zon naast
elkaar staan te pronken of wanneer ze door de bak heen zeilen met wijd opengetrokken vinnen als om te tonen hoe mooi ze eigenlijk wel zijn . De rug en de
aarsvin worden dan weid uitgespreid en daarbij is de aarsvin het mooist. Deze
bevat een aantal felgele vinstralen die worden afgezoomd door een paar gitzwarte.
De vissen verlangen wel enigszins oud water en dat moet ook nog zwak zuur
zijn . Dat houdt in dat we over turf moeten filteren. In het huiskamer aquarium
moet de pH-waarde ongeveer 6,8 zijn. Ook de hardheid van het water mag niet
al te hoog zijn want een dH van 6 tot 8 is wel het maximum. De Citroen tetra
bewoont de onderste en middelste lagen van het aquarium, waarbij ze zo nu en
dan een uitstapje maakt naar de bovenste laag om daarna weer snel naar haar
14

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
eigen gebied terug te gaan. De vis is een alleseter, maar de voorkeur gaat uit
naar fijne Daphnia‟s.
Wanneer we dan het aquarium ook nog op een temperatuur houden van 23 tot
25˚ C, zullen zij zich op hun gemak voelen. We kunnen waarnemen dat de bovenste helft van het oog robijnrood is.
We kunnen met de Citroen tetra kweken, maar dat is niet zo gemakkelijk. We
moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat het water glashelder is en zeer
unfusoriënarm. Tevens moeten we de pH-waarde van het water veranderen,
want deze moet nu zakken van 6,8 naar 6,2. Natuurlijk mag er wel enige variatie in zitten, maar die mag zeker niet boven de pH 6,8 uitkomen. Ook de dH
moet wat dalen. Wanneer we ook maar enig resultaat willen boeken, moeten
we er voor zorgen dat de dH tussen de 3 en 5 ligt. Als we een kweekbak inrichten met een flinke bos fijne beplanting, die zo dicht is dat de Citroen tetra‟s niet
bij hun eigen eieren kunnen, hebben we een redelijke kans dat we nog een paar
eieren over houden. De Citroen tetra‟s zijn namelijk tijdens het afzetten geweldige eierrovers.
We zijn er niet alleen met het inrichten van en kweekbak, want het is zeer
moeilijk om een koppel te selecteren. Een goed koppel is in staat om tussen de
50 en 225 eieren te produceren. We hebben daar maar een kleine kweekbak
voor nodig, want een inhoud van 25 liter is al voldoende. Wanneer we ontdekken dat er in de kweekbak een mannetje zwemt dat bijzonder fel is, zie dat dan
niet als een gunstig teken, want meestal lukt de kweek dan niet. Het beste kunnen we de temperatuur in de kweekbak van 27 naar 25˚ laten zakken, of een
ander koppel formeren. Zoals u weet is dat niet zo eenvoudig.
De eieren zijn tamelijk kleefkrachtig en zullen dus in het fijne groen blijven
hangen. De eieren die tussen de planten doorzakken , moeten de gelegenheid
hebben om tussen de turfpluizen te vallen, wat betekent dat de bodem bekleed
moet zijn met turfvezel of pluizen. Dit alles draagt bij tot het zuurmaken van
het waterbestand.
Het zal begrijpelijk zijn dat wanneer de ouders zulke eierrovers zijn, ze na het
afzetten moeten worden verwijderd. Na verloop van 24 tot 36 uur komen de
eieren uit en zullen de jongen in het turfpluis wegduiken. Met zeer fijn voer en
veel geduld kunnen de jongen nu opgefokt worden, waarna ze na verloop van
enkele weken vrij gaan zwemmen.
Het is raadzaam om de jonge vissen goed te voeren, daar anders het voer de
jongen niet bereikt. Deze opofferingen zullen rijk beloond worden met schoonheid en gratie van de vissen
Bron: Aquariumhouden als liefhebberij
Door: A. Sanderse
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Elektrische vissen

W

ie van ons in "De Rode Zee" heeft gedoken zal ongetwijfeld de daar
voorkomende Blauwgevlekte pijlstaartrog (Taeniura lymna) hebben
gezien.
Maar er komen ook minder opvallende soorten roggen voor, waaronder sidderroggen o.a. Torpedo fuscomaculata en T. panthera . Dit zijn wel vissen waar je
voorzichtig mee moet zijn mocht je ze ontmoeten.
Maar ook in de Noordzee zijn sidderroggen waargenomen. Namelijk De Zwarte Sidderrog T.nobiliana en de Gemarmerde Sidderrog T.marmorata.
Waarom je voorzichtig moet zijn kan je wat verder in dit “verhaal” lezen, maar
eerst wat meer informatie over Elektrische Vissen. Er zijn ook zoetwatervissen
die stroomstoten kunnen afgeven. Deze stroomstoot afgevende vissen noemen
we "Elektrische Vissen".
Het gaat hier om een groep vissen die men onderscheidt in:
1 Laagspanning- of zwakstroomvissen.
2 Hoogspanning- of sterkstroomvissen.
Laagspanning- of zwakstroomvissen.
Troebele oerwoudkreken zitten soms vol
elektriciteit. De oorzaak hiervan is de aanwezigheid van duizenden levende krachtcentrales. Er zijn vissen die maar 2 volt
produceren, maar ook exemplaren die voor
de mens gevaarlijke stroomstoten afgeven.
Wanneer een vis in troebel, modderig water moet leven wordt hij voor grote problemen geplaatst. Het zicht is slecht en dat is
voor vissen een vervelende zaak. De meesTorpedo marmoratus
te soorten zijn visueel ingesteld en moeten
het vanvormen en kleuren hebben.
Proefondervindelijk is vastgesteld dat vissen uitstekend vormen, kleuren en
bewegingen kunnen waarnemen. Maar waarom nemen sommige soorten dan
toch genoegen met water waarin ze geen vin voor ogen kunnen zien?
Waarom gaan ze niet weg om hun geluk in wat helderder water te beproeven?
Vermoedelijk zijn de voorouders juist met opzet naar dat troebele water gegaan. Daar leven nogal wat kleine voedseldieren die voor vissen interessant
zijn en het bodemafval van plantaardige en dierlijke stoffen is ook niet te versmaden.
16
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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
Emailadres: 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
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Ogen zijn in dat donkere water echter van weinig waarde, dat wil zeggen de
lichtgevoelige organen waarvan de normale huis-, tuin- en keukenvis zich bedient.
De vissen die als laagspanning- of zwakstroomvissen bekend staan bezitten
elektrische organen die uit omgevormd spierweefsel zijn ontstaan. Daarmee
kunnen ze zwakke stroomstoten afgeven. De spanning is slechts gering. Bij de
Afrikaanse tapirvis bijvoorbeeld 2 volt. Die zwakke stroomstoten stelden de
onderzoekers voor een groot probleem.
Wat moesten de vissen er in vredesnaam mee beginnen?
Het onderzoek wees uit dat laagspanning vissen een elektrisch veld om zich
heen leggen, bestaande uit veldlijnen. Ze presteren dit door regelmatig stroomstoten te produceren, driehonderd per seconde bijvoorbeeld, dag en nacht, een
heel leven lang. Men zou dit met het kloppen van een hart kunnen vergelijken,
maar dan veel sneller.
Veranderingen in dat elektrische veld worden nu door het dier waargenomen en
zo leeft het als ware in een elektrische wereld. De laagspanningsvissen met hun
kleine ogen moeten het in hun duistere wereld hebben van hun elektrische veld.
Elk voorwerp in de omgeving blijkt wat met de veldlijnen te doen, onverschillig of dit nu een vis, plant of een steen is. Een dergelijk voorwerp kan een goede of een slechte elektrische geleider zijn. De goede geleider (vis, plant) trekt
de veldlijnen naar zich toe, terwijl de slechte geleider ze van zich afstoot en uit
elkaar dringt. Zo verandert de dichtheid waarmee de elektrische veldlijnen inen uittreden.
De vis kan dit waarnemen met kleine, elektrische zintuigen, die diep
in de huid liggen ingebed
en uit een holte met gelei
en zintuigcellen bestaan.
Op die manier is het dier
Gnathonemus pertersii, Olifantsvis
op de hoogte van wat er
binnen een afstand van een tot twee meter rondom hem gebeurt.
Laagspanning vissen zwemmen stijf alsof ze een liniaal hebben ingeslikt.
Vroegere onderzoekers werden daar steeds weer door getroffen en konden er
hoegenaamd geen verklaring voor geven. Met de nieuw verworven kennis is
het duidelijk geworden.
Zouden zwakstroomvissen bij het zwemmen golvende bewegingen maken
(zoals de meeste vissen doen), dan zou het elektrische veld onnodig gecompliceerd worden. En hierdoor zou de computerafdeling in de hersenen bij de verwerking van de ontvangen veldsterkten worden overbelast. Een regelmatig
elektrisch veld is nodig om de omgeving nauwkeurig langs elektrische weg te
19
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kunnen waarnemen.
Wij hebben zojuist de stroomstoten
genoemd.
Daarmee kunnen de zwakstroomvissen ook met elkaar communiceren. Komen twee vissen in elkaar
tegen in hun elektrische gebied, dan storen ze de ontvangst net zoals twee radiozenders die op dezelfde golflengte uitzenden. De storing duurt overigens
maar kort. De uitzending wordt gestaakt, waarna de beide rivalen of partners
hun uitzendtempo wisselen. Ieder werkt nu met een andere frequentie en kan de
vreemde stroomstoten van de eigen onderscheiden. Zo kunnen met de elektrische zender berichten worden doorgegeven.
Ingeval van rivalen in het territorium, kunnen het dreigende boodschappen zijn
Als het gaat om een vrouwtje in de voortplantingstijd, kan het een vriendelijke
uitnodiging zijn.
De frequentie en de sterkte van de ontladingen zijn dan duidelijk verschillend
van die van het dreigement. Bepaalde laagspanningsvissen blijken in schoolverband te leven en daar kunnen de elektrisch doorgegeven berichten dienen
om het contact met de school te bewaren, de onderlinge afstand in acht te nemen, de soortgenoten te waarschuwen voor roofvissen en ander gevaar.
Voor al die informatie zullen in elektrische code gestelde berichten bestaan.
Het aantal stroomstoten per seconde kan variëren. Driehonderd is gebruikelijk
voor vele soorten, maar het kunnen er ook veel meer zijn, bijvoorbeeld 1600, of
veel minder, namelijk slechts twee. Soorten met langzame zenders blijken in
rustig water te leven, terwijl de snelle zenders in rumoerig, woest kolkend water verblijven. Hier ziet men dus een aanpassing aan het watertype.
In Zuid-Amerikaanse waterlopen waarin de elektrische aal (niet de sidderaal),
maar een zwakstroom of laagspanningssoort voorkomt, heeft men bij wijze van
proef elektroden in het water laten zakken en die met een luidspreker verbonden. In de vroege morgen, als de vissen met goed ontwikkelde ogen ontwaken
om hun dagelijkse werk te beginnen, blijken de elektrische vissen, die alle zeer
zwakke ogen hebben, zich naar hun holen begeven, waar ze zich overdag schuil
houden. Als ze zich verzamelen om te gaan slapen, kan men in de luidsprekers
een vreemd geluid horen, dat wordt veroorzaakt door het geritsel, geklik, gefluit en gebrom van deze kleine elektriciteitbedrijven.
Tot op heden zijn van de elektrische vissen, die vooral in donker, modderig
water in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika hun woongebied hebben, ongeveer vijfhonderd soorten bekend.
Bij de Afrikaanse meervallen, mesvissen, olifant- en tapirvissen dient de
20
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stroomopwekking slechts voor oriëntatie en communicatie. Ze leven in dichte
populaties en produceren slechts een zwakke ontlading. Zo kan in die donkere,
modderige wereld, waarin het licht nauwelijks doordringt, met behulp van elektrische krachten worden gecommuniceerd en gevaren worden vermeden, roofvijanden worden afgeschrikt en prooidieren worden gegrepen.
Kortom zo kan daar met behulp van elektriciteit worden geleefd.
Hoogspanning- of sterkstroomvissen.
Deze vissen zoals de Zuid-Amerikaanse sidderaal (Electrophorus electricus),
kunnen met krachtige stroomstoten, ongeveer 600 volt en met een vermogen
van ongeveer 40 watt, tegenstanders en prooidieren verlammen. Een kunststukje waarvan het nut en de biologische betekenis zonder meer duidelijk is. Een
dergelijke stroomstoot is zelfs voldoende om een mens bewusteloos te maken.
De Afrikaanse siddermeerval (Malapterurus eclectricus), brengt het tot ongeveer 350 volt, jonge dieren aanzienlijk minder. De spanning neemt toe met de
grootte van de vis.
Bij de sidderroggen ( Torpedo fuscomaculata en T.panthera) is deze spanning
gemiddeld 200 volt en sterkte 16 ampère. Als men bijvoorbeeld een sidderrog
hindert kan deze reageren met het afgeven van stroomstoten.
Omdat zeewater stroom goed geleid kan men ook zonder het dier aan te raken
getroffen worden door de stroom. Dit kan bewusteloosheid veroorzaken met
eventuele gevolgen die je zelf mag invullen.
De Egyptenaren waren al op de hoogte met die merkwaardige eigenschap van
sommige vissen. Zij kenden bijvoorbeeld de Afrikaanse siddermeerval, een
flinke knaap met zijn 25
kilogram massa en 1,20
meter lengte. Zo was het
Malapterurus electricus
verschijnsel van de elektriciteit al bekend. Lang voordat men er wetenschappelijk wat van ging begrijpen.
Men zag het als een geheimzinnige (wellicht bovennatuurlijke) kracht. Door de
Grieken en Romeinen werd de elektrische schok van de sidderroggen gebruikt
bij de behandeling van een aantal ziekten, vooral bij psychische stoornissen.
Hun geneeswijze was eenvoudig, de patiënt werd met zijn achterste in een bak
met water gedompeld, waarin de sidderrog zich bevond. Dit werd levendig, in
bloemrijke taal beschreven. Maar of de patiënt er veel baat bij ondervond, vermeldt de historie niet.
Het licht voor de hand dat het grootste elektrische orgaan bij de sterkst elektrische vis, de Zuid-Amerikaanse sidderaal (Electrophorus electricus), is gevon21
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den. Het neemt zelfs meer dan de helft van het lichaamsgewicht (ongeveer 58
%) voor zijn rekening en is opgebouwd uit twee omgevormde bundels spieren,
die zich aan weerszijden van het lichaam bevinden. Die bundels bestaan uit
zuilvormige structuren die elk voor zich weer uit kleinere componenten zijn
samengesteld. Ongeveer vijf- tot zesduizend per zuil.
Elk van die allerkleinste componenten kan een
spanning van 0,1 volt produceren. De elektrische
cellen zijn uitstekend van zenuwvezels voorzien
en worden via deze tot ontlading gebracht. De
prikkel daartoe komt uit de hersencentrale. En op
commando van dit regelingscentrum worden de
cellen tegelijkertijd ontladen. Dan kunnen spanningen van ongeveer 300 tot 8800 volt (gemiddeld
ongeveer 600 volt) worden verkregen die enkele
seconden duren. Daarbij loopt de stroomsterkte tot
0,5 ampère op, juist voldoende om een gloeilamp te laten branden als de draden
met kop en staart van het dier zijn verbonden.
In openbare aquaria worden de elektrische prestaties van de sidderaal dan ook
vaak aan het publiek getoond.
De Zuid-Amerikaanse sidderaal die behalve een zwakstroomveld voor oriëntatie en communicatie ook sterkstroomstoten kan geven voor verlamming of doden van de prooi, kan met stroomstoten ook nog prooidieren aanlokken en beoefent dus een soort elektravisserij. Is de prooi dicht genoeg genaderd, dan ontlaadt de sidderaal een compleet trommelvuur van elektrische stroomstoten over
hem heen. Het slachtoffer is een betere geleider dan water en trekt de elektrische stroom van zijn vijand als het ware naar zich toe, zoals een bliksemafleider dit met de bliksem doet.
De vis begint te spartelen, de spieren trekken zich krampachtig samen, hij gaat
beven en sidderen en tenslotte is hij verdoofd,verlamd en weerloos, waarna het
voor de jagende rover niet moeilijk meer is om zich van hem meester te maken
en hem met smaak te consumeren. Zelfs vijanden als alligators kunnen op deze
manier op een afstand worden gehouden.
Bronvermelding: Prof.Dr.A.Stolk "Van vis tot vis"
"Kijk" april '80
J.Serton&J.Groenen "Gevaarlijke Zeedieren
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Beginnersfouten bij aquaria

H

et lijkt zo mooi en dat is het ook: een eigen onderwaterwereld. Op
een zater-dagmiddag wordt een aquarium aange-schaft, plantjes,
steentjes en meteen ook al de visjes. Nog dezelfde avond staat het geheel „mooi
te wezen‟, een lust voor het oog. Maar helaas niet voor lang! Wat ging er mis?
Door het haastig inrichten van een aquarium worden alle natuurwetten zo‟n
beetje tegelijkertijd overtreden en is er snel sprake van een onbalans in het water en daarvan worden vis-sen ziek en gaan algen welig tieren.
De mooie, kleurrijke bak verandert in een troosteloze, groene soep. En dat was
helemaal niet nodig geweest. Voor het succesvol houden van een aquarium,
van welk formaat dan ook, is naast informatie iets belangrijks nodig, iets wat
niet bij iedereen aangeboren is.... GEDULD.
Vissen kunnen beter niet nog dezelfde dag of zelfs dezelfde week dat het aquarium is afgevuld, worden uitgezet. Beter is het om het aquarium, alleen gevuld
met water, grind en decoratiemateriaal een paar dagen te
laten proefdraaien, dus met filterpomp, verlichting en verwarming ingeschakeld. Zet het aquarium op de donkerste
plek in huis, zodat er zo min mogelijk zonlicht op valt. Pas
als blijkt dat alle apparatuur naar behoren werkt, is het tijd
voor stap 2: de beplanting.
De te gebruiken planten zijn bij voorkeur lekker snel groeiende, sterke planten die tegen een stootje kunnen. Vraag in
de winkel of in de visbeurs specifiek om planten voor een
beginnend aquariaan. Vaak zijn dit snelgroeiende planten
die weinig eisen stellen om te groeien en gemakkelijk te
snoeien zijn. Snelgroeiende planten kapen namelijk het
voedsel voor algen weg. De algen krijgen gewoonweg geen
kans als ze vanaf het begin moeten wedijveren met de veel
grotere planten. Is de bak eenmaal ingericht, laat hem dan een kleine maand
draaien voordat u vissen aanschaft.
Met de aanplant zijn allerhande processen op gang gebracht. Juist in het begin
kan een verstoring lang doorwerken. Kent u iemand die een goed draaiend
aquarium heeft, mooi, helder en gezond? Vraag hem of haar dan eens een
23
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beetje „vuil‟ filtermateriaal waarin ontelbare nuttige bacteriën zitten, die in uw
nieuwe aquarium goed werk zullen doen.
De bewoners schaft u aan in een speciaalzaak, visbeurs of bij een andere liefhebber. Laat u daar uitgebreid informeren over welke soorten vissen het best in
uw type aquarium gedijen. Het wordt hun huis en ze moeten zich er natuurlijk
thuis voelen. Maak de winkelier duidelijk dat u een beginner bent en alleen
maar echte sterke vissen wil hebben. Probeer uw enthousiasme voor dure, bijzondere vissen te temperen. Hoe mooi ze ook zijn, dat kan later altijd nog als u
meer ervaring hebt opgedaan.
Veel beginnervisjes zijn scholenvisjes. Neem liever van 1 soort
12 stuks dan 4 soorten van 3
stuks. Hoe groter de groep, hoe
beter de dieren zich voelen. Dat
is te merken aan hun kleur, gedrag en gezondheid. De kenner
zal u ook uitleggen dat er vissen
zijn die liever als eenling door
het leven gaan. Is dit een sterke
soort en valt hij de overige vissen niet lastig, dan is zo‟n
„einzelgänger‟ niet zelden een hele leuke aanwinst en blikvanger. Schaf in elk
geval nooit teveel vissen aan. Hoe meer er samen moeten leven in een bak, hoe
meer aanleiding het geeft tot stress. Vraag ook na welke waterlagen de vissen
bevolken en kies voor soorten die elkaar niet in de weg zwemmen en soorten
die zich aan het oppervlak bevinden. Het geeft meer rust om naar te kijken en
ook voor de vissen zelf is het rustiger.
Rust gaat niet alleen uit van de bewoners zelf, maar ook van u. Kom alleen in
het water als het echt nodig is en klop of tik nooit tegen de ruiten. Voeren doet
u meerdere keren per dag, maar steeds heel kleine beetjes. Hiermee voorkomt u
onnodige afvalstoffen. Wissel goed droogvoer af met levend voer, zoals watervlooien en muggenlarven. Deze zijn in de handel te koop, maar u kunt natuurlijk ook zelf op jacht en uw vissen varen er wel bij.

Auteur: onbekend.
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Jaarverslag kantine 2010

D

e omzet van de kantine heeft in ieder geval redelijk het begrootte bedrag van 2010 benaderd. Blijft echter het probleem bestaan van het
ontbreken van mankracht achter de bar. We hebben nog een enkele
barmedewerker maar op veel woensdagavonden of zaterdagmiddagen zijn die
er niet. Gelukkig is er dan nog steeds die visbeursmedewerker of andere bezoeker die dan de honneurs waar neemt. Maar eigenlijk zouden we en wat bredere bezetting moeten hebben die bij toerbeurt de bar willen draaien.
Dank is dus zeker op zijn plaats aan diegenen die zich
hebben ingezet de bar het afgelopen jaar draaiende te
houden en daarmede de verwachtingen van de begroting
hebben gerealiseerd.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken het
kantinebezoek van leden en donateurs wat te stimuleren.
Laat u niet afschrikken als er reeds een aantal mede leden en/of donateurs de bar bezetten maar ga er deel van
uit maken en meng u eventueel gerust in een gesprek.
De kantine is en moet toch vooral een ontmoetingsplaats blijven waar je met elkaar van gedachten kunt
wisselen, al of niet de hobby betreffende, onder het genot van een kopje koffie of een drankje.
Maak er gebruik van.
Hans van Rooijen
Financieelheer

Weet u nog een interessant artikel ?
mail naar: redactie@deglasbaars.nl
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Nieuw ingeschreven
leden / donateurs
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 beleven 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:

Is uw C.V.-ketel of radiator
aan vervanging toe?
Heeft U vragen……
Kom dan gerust
vrijblijvend bij ons
langs. Dan bent U
verzekerd van het
advies van de

vakman!
Ook voor uw koelkast, diepvrieskast,
wasmachine, wasdroger, enz.
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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

I

k heb het er al gehad twee boekjes (maanden) geleden over de 10 procent
korting die u kunt krijgen bij Life and Garden, maar toen wist ik niet op
welke artikelen deze korting gelden en omdat de eigenaar van Life and
Garden altijd druk bezig is en ik hem bijna niet te pakken krijg duurde het wat
langer eer ik de afspraak kon maken.
Deze luidt nu dat een lid van de aquariumvereniging de Glasbaars 10 procent
korting krijgt op alle AQUARIUM artikelen bij Life and Garden natuurlijk op
vertoon van u lidmaatschapkaart (dit jaar de groene).
Onlangs in gelezen in het tijdschrift van de NBAT over welke garnalen in het
aquarium kunnen en ook de prijzen stonden hierin, maar zoals u van ons gewend bent zijn wij ook nu weer voordeliger.
Nu in de visbeurs de Red Crystal C-kwaliteit voor maar € 1,00 per stuks maar
wees er snel bij want ze vliegen als warme broodjes over de spreekwoordelijke
toonbank.
Ook met enige regelmaat in de visbeurs de Nuphar Japonica de grote plant verkrijgbaar in de groene en de rode variant is gespot in de winkel en op internet
voor de prijs van € 9,50 en bij ons voor de belachelijk lage prijs van € 5,50.
Om tot een betere keuze te komen in de kleur van u lampen boven het aquarium hebben wij in de visbeurs een aantal tl-lampen opgehangen met de meest
voorkomende kleuren, dan is het voor u wat gemakkelijker om te zeggen welke
tl-lampen er in u aquarium hangen en dan hiervoor een nieuwe aan te schaffen
of een andere kleur te kiezen samen met de dienstdoende visbeurs medewerker.
Tom Looyestein
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