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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 62, maart 2011 
 
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 
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  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 

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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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        

                                        Walvisvaardersweg 51               1785 RB 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 

 

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 

   

  Jeanette van Essen    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   
 

Vrijdag  4 maart  Medewerkersavond  20.00 

Zaterdag  12 maart  Uitslag districtskeuring 20.00 

Woensdag  30 maart  Alg. Ledenvergadering 20.00 

Vrijdag  28 oktober  Lezing dhr. Poelmeijer 20.00 

Zaterdag/zondag 29/30 oktober  Open aquarium dagen 

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

Kantinemedewerkers  
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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 
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Van de bestuurstafel 

z oals jullie kunnen zien wordt het 

hosje in de visbeurs aangepakt 

zodat het er weer knap uit komt te 

zien.  

Tevens is ook de bedoeling om van het 

voorjaar buiten het schilder werk weer 

aan te pakken wat echt nodig is. 

ik wou me even voorstellen ik ben mar-

tijn klaver ben vorig jaar in het bestuur 

gekomen als 2e comm materiaal samen 

met marco doen we het onderhoud van 

het gebouw .zelf heb ik geen aquarium 

meer wel gehad ik hou nu reptielen wat ik 

zelf een leuke hobby vind. Tevens sta ik 

een paar keer per maand achter de bar in 

de kantine dus mensen als u geroepen 

voelt om een keer op een woensdag of 

een zaterdag achter de bar of in de vis-

beurs wil helpen schroom niet 

en informeer bij de medewerkers. 

  

  

  

met vriendelijke groet  

Martijn klaver    

Onder de aandacht 

Uitnodiging 

 

Voor het bijwonen van de: 

 

 

                     Uitslag Districtskeuring op 

zaterdag 12 maart 

 

Adres: Dorpshuis “Prins Maurits”  

            Dorpsstraat 79 

            1733 AE Nieuwe Niedorp  

 :    0226-411751   

 

 Keurmeester: Dhr A.Ras 
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Algemene ledenvergadering 
 

 

 

 Woensdag 30 maart 

 

      Aanvang 20:00 
 

 

 

 

 

 

Laat ook uw stem horen en kom !!!!!!! 
 

 

 

Onze penningmeester geeft  

leden de gelegenheid tot inzage in 

de financiële stukken op: 

 

Zaterdag 19 Maart 

van 10:00 tot 12:00 

javascript:void(0)
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“AV De Glasbaars ” 
  

VERENIGING VOOR HOUDERS VAN AQUARIA 

Koninklijk goedgekeurd 20 januari 1971 

Opgericht 1 november 1949 

  

Aangesloten bij de N.B.A.T. 
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenverga-

dering, welke wordt gehouden op woensdag 30 maart 2011 in het verenigings-

gebouw aan de Rozenstraat 17a te Den Helder, aanvang: 20.00 uur 

  

Agenda 

1.   Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

2.   Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op  

      12  mei 2010. 

3.   Jaarverslag secretaris.  

4.   Jaarverslag commissaris materieel. 

5.   Jaarverslag penningmeester. 

6.   Verslag financiële commissie. 

7.   Verslag visbeurscommissie. 

8.   Verslag kantinecommissie. 

9.   Verslag redactiecommissie. 

10. Verslag EHBA commissie. 

11. Vaststellen van de begroting 2011 / bestuursbeleid 2011. 

12. Verkiezing bestuursleden. 

13. Verkiezing leden voor de financiële commissie. 

14. Verkiezing kernleden  

15. Verkiezing leden voor de kantinecommissie. 

16. Verkiezing leden voor de redactiecommissie. 

17. Voorstellen van de leden. 

18. Rondvraag. 

19. Sluiting. 

                                                      

Toelichting op de agenda 

ad. 1   - 

ad. 2   Zie de katern van de algemene ledenvergadering in dit  

           blad. 

ad. 3   In verband met de openstaande vacature van secretaris   

           ontbreekt het jaarverslag secretaris.  

ad. 4   gepubliceerd in het verenigingsorgaan van februari  2011. 
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ad. 5   conform ad. 2. 

ad. 6   Dient volgens de reglementen schriftelijk te worden  

           ingediend. 

ad. 7   conform ad 4. 

ad. 8   conform ad 4. 

ad. 9   conform ad 4. 

ad. 10 conform ad.4. 

ad. 11 Begroting is ter vergadering aanwezig. 

ad.12  Functie van secretaris is vacant.  

Aangezien het bestuur uit maximaal 11 leden mag bestaan zijn er buiten de 

functie van secretaris nog 4 vacatures.  

ad. 12,13,14,15 en 16:  Kandidaten kunnen zich nu al, schriftelijk, opgeven bij 

de voorzitter 

 Schroom niet en geef u op. We hebben hard 

ondersteuning nodig en de vereniging is ook 

van u. 
 Hans van Rooijen 

voorzitter 

 



a.v. “De Glasbaars” 

10 

Jaarverslag secretaris 

 

Door het ontbreken van een secretaris is er geen jaar-

verslag secretaris. 

 

Deze bestuursfunctie is nog steeds vacant en moet no-

dig worden gevuld. 

 

Interesse?  Geef u op voor de aankomende algemene 

ledenvergadering 

Jaarverslag 2010 van de penningmeester 

 

Z 
oals we begin 2010 al hadden begroot, hebben we het jaar met een ne-

gatief resultaat afgesloten. De oorzaak hiervan is de investering die we 

hebben gedaan aan de nieuwe muur. Ook hebben we geïnvesteerd in 

nieuwe showbakken voor de tentoonstellingen. Deze bleken echt aan vervan-

ging toe te zijn 

Door de inzet van alle vrijwilligers hebben we het verlies behoorlijk weten te 

beperken. De visbeurs heeft goede resultaten gehaald en ook de winst van de 

kantine is licht gestegen. Zowel de visbeurs als de kantine hebben meer winst 

gemaakt dan begroot.  

De advertentieopbrengst is in 2010 gegroeid en hebben we zelfs 2 nieuwe ad-

verteerders kunnen verwelkomen. Neemt niet weg dat we nog steeds op zoek 

zijn naar enkele adverteerders. De opbrengst van de adverteerders is nodig om 

ons clubblad te blijven uitgeven. Mocht u nog een adverteerder weten, horen 

wij het graag van u. 

Het energieverbruik is ondanks de lange en koude winter goed binnen het bud-

get gebleven. 

   

Zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 12.00 ben ik aanwezig in het verenigingge-

bouw met de administratie. U bent dan welkom om de administratie in te zien.  

 

De penningmeester 

Harold Knuever 
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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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Sociaal gedrag in functie van groei en 

gezondheid van tropische vissen 

 

H 
onderden producten zijn nu al in ons bereik om de vissen groter, ge-

zonder en kleurrijker te kweken! Weinigen echter beseffen dat deze 

kwaliteiten bereikt kunnen worden gewoon door rekening te houden 

met het sociaal gedrag, de rangorde onder vissen. Laat ons eens kijken wat er 

gebeurt in een aquarium met 

juist geboren goerami‟s (Trichogaster trichopterus).  

In enkele weken tijd is er een dominantie in de groep jonge vissen, een kleine 

groep is aanmerkelijk groter dan de rest. Het effect dat ze hebben op de kleine-

re is funest. Op het einde van hun eerste levensmaand kunnen de dominante 

vissen tot tien maal groter zijn dan de andere exemplaren.  

Kannibalisme begint een probleem te worden. Nu is het gemakkelijk om deze 

verschillen aan genetische verschillen te wijten. Bij nader onderzoek blijkt 

evenwel dat het rangorde effect de meest belangrijke oorzaak is. Als men de 

dominante exemplaren (grotere) in een aquarium plaatst met nog grotere van 

dezelfde soort, blijkt dat deze voorheen dominante exemplaren, nu onderaan de 

rangorde komen te staan. 

 

In het eerste aquarium zullen de verstoten exemplaren nu echter hun schade 

inhalen, en zullen ze snel even groot of zelfs groter zijn dan de dominante die 

we hebben verwijderd. Er is dus duidelijk een be-

langrijke relatie tussen rangorde en groei van de 

jonge vis. 

Het is misschien nog interessanter als men het 

effect bekijkt tussen het sociaal gedrag en de groei 

bij de poecilidae. Mannelijke zwaarddragers, pl-

ty‟s en guppy‟s stoppen met groeien eenmaal ze 

seksueel actief zijn. Verder kunnen grote manne-

tjes, kleine mannetjes blokkeren in hun rijping 

door ze te domineren. Onthoud dat, zolang jonge 

exemplaren seksueel onrijp zijn deze zullen blij-

ven groeien, terwijl zij die reeds rijp zijn, stoppen met groeien. 

 

(Vervolg op pagina 16) 

javascript:void(0)
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Wij stellen aan u voor: 
        

 De Barbus nigrofaciatus 

 

beter bekend als:  

 

 De Purperkop barbeel 

 
 

Familie: Cyprinidae 

Land van herkomst:  Sri Lanka 

Maximale lengte: 6 cm 

Min. Lengte aquarium: 80cm 

pH: 6 - 6½ 

gH: 8 - 12 

Temp: 22 - 26 °C 

 

 

D 
e Purperkop is een vis die we goed in het aquarium kunnen houden en 

tevens een vis voor de beginners. Het mooiste is het natuurlijk, als we 

de vis jong kopen en hem dan in het aquarium volwassen laten wor-

den.  

Het is raadzaam om de vis in kleine schoolverbanden te houden, daar dit de 

meest natuurlijke manier is. In de natuur zullen we de Purperkop in langzaam 

stromende wateren vinden. De temperatuur in die wateren is in het algemeen 

zo‟n 20 tot 22°C. 

In het algemeen zal de vis de middelste en onderste laag van de leefruimte be-

wonen.  

We zullen hem echter ook vaak genoeg door het gehele aquarium zien stoeien, 

want dat kan hij bijzonder goed. Als twee of drie mannetjes aan het stoeien 

gaan en als gekken om elkaar heen draaien tot ze naar de bodem zakken, waar 

ze dan enige tellen blijven liggen om weer op adem te komen, dan pas hebben 

de Purperkoppen kleur. De lichamen van de mannetjes zijn dan bijna volkomen 

zwart en de koppen zijn dan werkelijk purper.  

Vandaar de naam Purperkop. Dit stoeien kunnen we echter alleen waarnemen 

als de vissen voldoende ruimte hebben. Het is derhalve af te raden de vissen in 

een klein aquarium te houden. Het kleinste formaat aquarium is een bak van 60 

cm lengte.  
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Het is een sterke vis, die niet erg gevoelig is voor ziektes in het aquarium. Ook 

wanneer u een deel van het water ververst, zullen de Purperkoppen u daar 

dankbaar voor zijn. Wanneer dat toevallig samengaat met het oplopen van de 

temperatuur naar zo‟n 24°C, is het niet vreemd, dat de eieren door het 

aquarium gestrooid worden want het zijn geen moeilijke afzetters. 

Het is een produktieve vis, dat wil zeggen, dat als u er mee gaat kweken, er 

veel jongen uit één kweek voort kunnen komen.  

Dit moment kunnen we goed waarnemen, want dan wordt de buikpartij van het 

vrouwtje veel gevulder en ook gaat het mannetje steeds vaker pronkhoudingen 

aannemen. 

In dit stadium kunt u zien wat hij met zijn flink ontwikkelde vinnen kan 

presteren. Want dan pas ziet u hoe snel deze vis kan zijn.  

Als u gebruik wilt maken van zijn produktiviteit, dan moet u dat doen in een 

kweekbak met een maximale lengte van 60 cm, waarin u dan een flinke 

aanplant moet maken van fijn groen, met op de bodem een laag kiezelstenen. 

Waarom nu die kiezelstenen, zult u zich misschien afvragen. Wel, de eieren 

van de Purperkop hebben, nadat ze zijn afgezet (gelegd) niet veel kleefkracht. 

En wanneer we nu ook nog weten, dat het eierrovers zijn van de eerste orde, 

wordt u misschien al één en ander duidelijk.  

Wanneer de eieren tussen het fijne groen zijn afgezet en zij vallen door hun 

geringe kleefkracht uit het groen op de bodem, worden ze direct door de vissen 

opgegeten. Als de eieren echter tussen de kiezelstenen zakken, die een formaat 

moeten hebben van 1 tot 2 cm doorsnede, kunnen de vissen er niet bij. Als het 

vrouwtje dan na verloop van enkele uren tot een dag leeggejaagd is, is het tijd 

om de ouder te verwijderen. Nu is het nog slechts een kwestie van ongeveer 36 

uur wachten en we zien de eerste glassplinters aan de planten en de ruiten 

hangen.  

Deze moeten nu verder met stofvoer opgefokt worden, wat in het algemeen niet 

veel moeilijkheden met zich meebrengt. 

Al met al is het een fijne vis om in het aquarium te hebben. Wanneer de vis een 

beetje ruimte krijgt, zal hij al snel zijn mooie zilveren randjes rond de schubben 

vertonen, wat de Purperkop tot een wondermooie, snelle en prettige inwoner 

van uw aquarium maakt.  

 

Bron: Aquarium houden als liefhebberij 

Door: A.Sanderse 
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Als we nu vijf jong zwaarddragers bekijken in rangorde: 

A is de grootste, B is de tweede grootste, enz. in afdalende trap C.D.E. 

Doordat A sexueel rijp is blijft hij snel zijn lichaamsgrootte behouden, B 

groeit door tot hij groter is dan A, dan neemt hij de dominantie over, C groeit 

dan door tot hij groter is dan B en de baas wordt, D groeit door tot hij groter 

is dan B, en vervolgens groeit E door en wordt hij de grootste en meest domi-

nante man van de groep. 

Dit eigenaardig systeem werd ingebouwd om elke man zijn beurt te geven, 

om in beperkte tijd zoveel mogelijk wijfjes te bevruchten. Daar A,B,C,D niet 

meer nodig zijn voor moeder natuur, zullen ze dan ook snel wegkwijnen, ten-

zij ze weer een taak krijgen (door ze bv. ergens anders onder te brengen).  

Dus om grote mannetjes te bekomen hoeven we enkel een ander mannetje in 

de 

groep te plaatsen (de jonge mannetjes moeten wel kunnen concurreren met 

het andere mannetje). 

Als je dit truckje toepast bij Xyphophorus variatus, kun je als prettig neven-

verschijnsel zien, dat hoe groter het dominante mannetje wordt, hoe intenser 

de kleuren in de vinnen zullen worden. We kunnen echter niet verwachten dat 

door deze sociale rangorde uit de buiten we kilo‟s van vissen krijgen die klet-

teren van kleur! Maar anderzijds kunnen we ons dan wel afvragen of we niet 

verkeerd selecteren, door te snel de grootste dieren te gebruiken voor verdere 

nakweek ter verbetering van afmeting en kleur. 

 

Ziekten door rangorde: 

Vissen die in de laagste rangorde staan moet men zoveel mogelijk ondersteu-

nen door ze veel schuilplaatsen aan te bieden en het voedsel te verdelen over 

het aquarium. In een groep blauwe spats was er een duidelijke rangorde in 

drie trappen; de laagste rangorde reageerde explosief op een stipinfectie. De 

dominante groep had er geen last van.  

Alle rangordes aten normaal, doch door in een stressituatie te verkeren, ver-

hoogt het adrenaline hormoon juist als bij mens en zoogdier, één van deze 

hormonen „Cortisol‟ doet de groei stabiliseren en vermindert het weerstands-

vermogen tegen ziekten. 
Als iedereen terug kijkt op zijn aquariumervaring zal dit rangorde systeem 

duidelijk worden, want zijn het niet altijd de kleine vissen die eerst sterven of 

ziek 

worden? 

bron : www.zilverhaai.be 

 

(Vervolg van pagina 13) 
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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 
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AQUARIUMPLANTEN 

Waarom leven sommige planten zo kort? 

Ehhh….zou het kunnen zijn dat u de verkeerde planten in uw aquarium hebt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
ij het door de voorruit kijken in diverse aquaria, vraag je jezelf af wat 

de visie is van de huidige aquariumhouders. In veel aquaria zie je een 

keur van vissen, waar ik alleszins bewondering voor kan hebben. Laten 

we echter onze blik laten afdwalen naar het plantenbestand, dan rijzen de haren 

je vaak te berge. Waarom, zult u zich wellicht afvragen. Wel, in vele aquaria 

zien we dan planten staan die de naam aquariumplant niet mogen dragen. Dan 

kan je jezelf de vraag stellen: hoe komen de aquariumhouders er bij om planten 

aan te schaffen waarvan ze met redelijke zekerheid kunnen zeggen dat ze bin-

nen de kortste keren dood gaan? Dit is tevens kostenverhogend en het maakt 

het aquarium niet  mooier. 

 

Laat ik primair beginnen met een aantal vermoedelijke motieven op te noemen 

die er waarschijnlijk de oorzaak van zijn dat deze wanordelijke situatie geleide-

lijk aan meer en meer de kop opsteekt: 

 

 Het niet genoeg bekend zijn met het scala van planten die wel bereid zijn 

te  groeien in het aquarium; 

 De niet altijd juiste voorlichting die men nog te vaak ontvangt in de 

          aquariumhandel; 

 Het gebrek aan beter plantenmateriaal bij de aquariumhandel; 

 Het verlangen van de aquariumhouder naar wat anders om mooie con- 

          trasten in het aquarium te verwezenlijken voor wat betreft de vorm en 

          kleur in het plantenbestand. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010 

 
De voorzitter, Hans van Rooijen, zit de vergadering voor, opent 

deze om 20.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

 

 1.  Opening, er zijn geen ingekomen stukken. 

 2.  Nodigt de donateurs uit mee te discussiëren maar wijst hen er op dat zij 

geen stemrecht hebben.  

 3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering 01 april 2009 goedgekeurd. 

 4.  Jaarverslag 2009 secretaris vastgesteld. 

 5.  Jaarverslag 2009 commissaris materieel vastgesteld. 

 6.  Jaarverslag 2009 penningmeester vastgesteld. 

 7.  Verslag financiële commissie vastgesteld. De voorzitter leest brief van 

commissie voor, waarin zij decharge verlenen. 

 8.  Verslag visbeurscommissie niet gepubliceerd, verder geen bijzonderheden. 

 9.  Verslag kantinecommissie vastgesteld, Martijn Klaver is toegetreden als 

kantinemedewerker. 

10. Verslag redactiecommissie vastgesteld, tevens dank aan redactie voor het 

opmaken en drukken, ook tijdens verblijf in Portugal. 

11. Verslag EHBA commissie vastgesteld. Dank aan Jörgen v.d. Woude voor 

bewezen diensten. 

12. J. Wiersma-Tot wil begroting inzien, voorzitter last korte pauze in. Daarna 

legt hij de begroting mondeling uit, penningmeester geeft hierbij uitleg. 

Begroting wordt aangenomen. 

Voorzitter legt uit dat een vereniging niet zonder bestuur kan, bestuur is te 

allen tijde nodig. Beleid is om de vereniging te behouden voor de NBAT. 

Voorzitter legt de “28 leden visie” en overgangsregeling van NBAT uit. Op 

de laatste Algemene Ledenvergadering van de NBAT  is hier een andere 

visie uitgekomen, namelijk dat ieder lid weer gelijke kosten gaat betalen. 

Wat voor onze vereniging betekent dat de contributie voor de NBAT een 

grote verhoging inhoud. 

Buiten deze verhoging is de verhoging van Het Aquarium hier niet bij in-

begrepen, deze gaat volgend jaar naar € 17, --. 

Tevens is het stemgedrag niet aangepast, maar dit is aangehouden tot vol-

gende ALV van NBAT. 

Voorzitter meldt als stemgedrag van NBAT niet verandert, het bestuur van 

AV De Glasbaars daar een ander idee over heeft. 

Aangaande de verhoging van NBAT en Het Aquarium wordt aan alle leden 

een brief gestuurd waar men kan kiezen hoe men lid wil blijven van de 

NBAT met of zonder Het Aquarium. 
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         Voorzitter verzoekt om onder invloed van de ophanden zijnde contri - 

         butieverhoging de automatische incasso te mogen aanpassen.  

         Vergadering stemt hierin toe.    

 13.   Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
         J.G. van Rooijen en M.Knaap herkiesbaar, worden herkozen. 

         H. Knuever en M. Klaver stellen zich beschikbaar en worden gekozen. 

         J. Wiersma Tot wil wel visbeurshouder en bestuurslid worden, wordt  

         gekozen. 

         P. Groenestein is aftredend. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet 

         van de afgelopen jaren en overhandigt hem een enveloppe met inhoud.  

         Voorzitter vraagt P. Groenestein om als adviseur aan te blijven voor  

         lopende zaken. 

         P.Groenestein gaat hiermee akkoord.  

         Vacature voor secretaris. 

  14.  Verkiezing leden van de financiële commissie. 
         B. Voermans voorzitter, de heer M. de Boer lid. 

  15.  Verkiezing kernleden. 
         J. Wiersma-Tot. 

  16.  Verkiezing leden voor de kantinecommissie. 
         M. Klaver  

  17.  Verkiezing leden voor redactiecommissie. 

         Geen. 

  18.  Voorstel van leden. 
         Geen. 

  19.  Rondvraag: 
        Geen. 

  20.  De voorzitter is blij met de ontwikkeling binnen de Glasbaars en be 

         dankt de aanwezigen voor hun tijd en de moeite die zij hebben genomen  

         om bij deze vergadering aanwezig te zijn. 
   Hij sluit de vergadering om 20.52 uur. 

 

     P. Groenestein 

     Opsteller 

  

  

javascript:void(0)
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Ja het is natuurlijk wel zo dat als we  uitsluitend waterplanten in het aquarium 

gaan houden, de keus wel erg klein wordt. We hebben echter te maken met 

moedertje natuur met al haar toegeeflijkheden. Dat betekent dat we ook nog 

planten kunnen houden die niet volledig het predicaat waterplant hebben. Deze 

planten zijn vaak planten die in de natuur te maken hebben met natte en droge 

seizoenen (droge en natte moesons). 

Wanneer we nu planten aanschaffen, hetzij bij de handel of bij de vereniging,  

laten we er dan voor waken dat we planten kopen die nog iets met het water te 

maken hebben. 

 

Een zeer slecht voorbeeld is o.a. de Althernanthera variegata. Deze plant heeft 

niets meer met water van doen. Nee, deze plant groeit in Singapore rond de 

tuintjes precies eender als hier de Liguster. Deze plant heeft dan ook maar drie 

mogelijkheden in het aquarium: doodgaan, geconsumeerd worden door de 

Kongo- of Diamantzalm of opgevreten worden door de slakken. 

 

Een ander voorbeeld is o.a. de Spat-

thyphylum wallissii. Hij houdt het 

weliswaar langer uit in het aquari-

um, maar na verloop van tijd gaan 

de toppen van de bladeren krullen en 

dan is ook hij op weg naar de vuil-

nisbak. Het enige wat ons dan rest is 

om de plant uit het aquarium te ha-

len en in een pot in de vensterbank 

te plaatsen, zodat we er nog een tijd-

je plezier van hebben in de huiska-

mer. Zo zijn er dus veel planten die 

in het aquarium staan en die er func-

tioneel eigenlijk geen waarde heb-

ben. De enige waarde die men dan 

nog aan de plant toe kan dichten is 

de visuele waarde. (Op de vensterbank?) 

 

Nu eerst even wat anders. We komen straks op de planten terug. Wat is nu ei-

genlijk het nut van al die groene " troep" in het aquarium. Wel, zoals we wel-

licht weten zijn er hoegenaamd geen wezens die het zonder ademhalen kunnen 

stellen. Bij dieren noemen wij dit ademhalen, maar bij planten noemen wij het 

assimileren. Dit is dan de allerbelangrijkste functie van de plant in het aquari-

um naast het decoratieve gedeelte. Ookvissen moeten adem halen. Gelukkig 

ademen ze beiden een andere materie in en uit. 

Spatthyphylum walllissii 
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Laten we eerst eens naar de plant kijken. Het inademen van de plant is een 

complex gebeuren, waarbij naast een reeks van chemische gebeurtenissen ook 

CO2 wordt opgenomen. CO2 is voor de plant onontbeerlijk. Gedurende dit 

chemische proces, komt er zuurstof vrij wat weer de noodzakelijke ademtocht 

is voor onze vissen, die bij het uitademen weer een deel CO2 in het water terug 

brengen, wat de planten weer broodnoodzakelijk nodig hebben. En zoals u ziet 

is het kringetje weer rond. We noemen dit de kringloop. Met nadruk wil ik 

even zeggen dat dit in zeer grove trekken is weergegeven wat er in uw aquari-

um gebeurt en wat de planten en vissen daar voor een rol bij spelen. 

 

Er is echter nog een manier van het verstrekken van zuurstof aan het water. Er 

zijn in de natuur tal van wateren die bijna geen planten hebben en toch een keur 

van vissen. Hier wordt in de zuurstof voorzien door de oppervlakte beweging. 

Ook daar kunt u aan meewerken met een correcte uitstroming van het door u 

filter gefilterde water. Ook een luchtbelpomp laat de oppervlakte bewegen, 

maar die is uit de tijd in een tropisch zoetwater aquarium. 

 

Een ander alternatief is bijvoorbeeld om een goed plantenbestand in uw aquari-

um aan te planten, die dan het hierboven beschreven proces tot stand kunnen 

brengen. Het zal de lezer van dit artikel dan ook we duidelijk zijn dat dit plan-

ten moeten zijn die gewend zijn om in of onder het water te staan, omdat de 

planten anders niet weten wat ze anders in dat water moeten doen dan verdrin-

ken. 

 

De aangeplante plant zal een normaal leven moeten kunnen leiden voor zover 

als dat mogelijk is. Om te kunnen ademhalen (assimileren) is energie nodig. De 

vis ontleend dat aan zijn voeding, vandaar dat het noodzakelijk is om de vis 

gevarieerd te voeden. De plant echter ontleent de energie aan het licht. Het licht 

(lichtenergie) wordt omgezet in chemische energie. Men noemt dit proces foto-

synthese. Hieruit wordt duidelijk dat men dus planten moet hebben die in staat 

zijn om dit proces volledig te volgen. Men noemt dit functionele planten. Men 

kan en mag niet verwachten dat planten die altijd boven water (emers) hebben 

gestaan nu ineens weten wat ze onder water (submers) moeten doen. Emerse en 

submerse planten kunnen op de zelfde plaats niet dezelfde functie vervullen. 

 

 

Wanneer de planten het niet doen, dan wil men nogal eens roepen: meneer, u 

moet ze meer licht geven. 

Helpt niets, want tulpen groeien ook niet onder water, zelfs al staat de zon er 

recht boven. 

Als planten die voor het aquarium geschikt zijn komen verschillende soorten in 
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aanmerking. Verschillende Lagarosyphon soorten 

en Vallisneria soorten staan  daarbij wel op de bo-

venste trede van de ladder. 

 

Toch zijn er verschillende andere soorten die het 

ook erg positief doen, zoals Vesicularia dubiana, 

Nitella en zelfs draadalgen kunnen een zeer posi-

tieve functie binnen het aquarium vervullen. Ik wens u echter geen aquarium 

toe waarin de algen hoogtij vieren. 

 

Nu terug komen op het betoog. Aquariumplanten die niet permanent in een 

aquarium horen. Dat zijn er erg veel en zelfs de meest decoratieve. We praten 

hier over vele soorten Cryptocorynen en Echinodorus. Deze planten kunnen het 

aquarium niet voor 100% biologisch bedienen. Deze planten dienen eerder de 

visuele en sfeervolle kant dan de functionele kant van het aquarium. Toch wor-

den deze planten veel gekocht en in het aquarium geplant, waarbij ze het geheel 

bijzonder verfraaien. 

 

Wanneer er nu een grove schatting gedaan moet 

worden naar de soorten planten die in het aquari-

um staan, dan is er misschien maar 15% geschikt 

als echte waterplant. Deze soorten zijn dan bij-

voorbeeld Cabomba, Vallisneria, Nymphea soor-

ten, Vesicularia soorten, Nitella en Utricularia 

soorten. 

 

Daarnaast komt een grote groep die we "geschikt tot matig geschikt" mogen 

noemen. Deze groep is wel 62 % van het plantenbestand. Hierbij zijn vele be-

kende en decoratieve soorten zoals: Cryptocorynen (niet alle), Echinodorus 

soorten, Althernanthera en Thelanthera soorten, Eichornia soorten, Ludwigia 

en Bacopa soorten, waarnaast ook nog verschillende Hygrophyla's niet hun 

normale leeftijd onder water bereiken. 

 

Resterend blijft er dan 23% over. Deze hoeveelheid houdt het slechts een korte 

tijd uit en is gedoemd te sterven in het aquarium. 

Deze groep maakt ook het aquarium houden een stuk duurder. Ook wil ik dan 

nog even wijzen op het navolgende: voor deze groep geldt dat wat je er ook in 

gooit aan groei/ of stimuleringsmiddelen ……., ze gaan dood. 

Het maakt de hobby alleen nog duurder. Laten we a.u.b. ophouden met die che-

mische rotzooi. Het is onomstotelijk bewezen dat het aquarium beter groeit en 

functioneert met aandacht dan met chemie. 

Lagarosyphon cordofanus 

Vesiculariasoort  
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Dan zijn er nog diverse planten te noemen die het wel 

doen in een moerascultuur en een redelijk lang leven 

beschoren zijn. Ik weet dat alles aanvechtbaar is, maar 

bijvoorbeeld Althernanthera variegata, Bont pijlblad, 

Biesvaren, Samolus floribundus, Saururus cernuus, 

Spathyphylum wallissii, Acorus soorten, Lysemachia 

nummularia en Sandriana soorten, waarbij ook Ameri-

ca soorten het aardig houden in een moerascultuur of 

in een vochtige bloempot. Dit alles is slechts een 

greep van wat er op de markt wordt gebracht. We 

moeten als aquariumhouders niet met het vingertje 

naar de handelaar wijzen, maar naar onszelf. Want zolang wij er bij de hande-

laar naar vragen, zal hij ze inkopen. Handel is handel….. 

 

Door Albert Sanderse 

Bewerkt door Wil Hille 

 

Slakken uitvangen 

V 
aak worden slakken een plaag in het aquarium, want zij vermenigvul-

digen zich zeer snel. 

Door diverse fabrikanten worden chemische slakkenbestrijders aanbe-

volene, , die hoewel heel goed helpen, het aquariumwater verpesten 

door de afstervende slakken. Je kan het echter op een meer doelmatiger manier. 

Neem een jampot waar je over de opening een stuk nylonkous spant. In de ny-

lon maak je gaten iets groter dan de slakken. In het potje leg je enkele appel-

schillen, vervolgens laat je het potje zakken in het aquarium zodat het horizon-

taal ligt. Na enkele uren marcheren de slakken het potje in. De appelschillen 

smaken de slakken buitengewoon goed, want ze denken er niet over na het pot-

je te verlaten. Als je bovendien een draad aan het potje bevestigd kan je op een 

gemakkelijke manier het potje ledigen voor een volgende aanval op je slakken-

probleem.  

 

Proberen 

 

Eichorniasoort 
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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 

I 
n de visbeurs zijn diverse soorten cryptocoryne binnengekomen en deze 

zijn in prijs verlaagd van € 2,65 naar € 2,20 deze zijn onderwater gekweekt 

dus succes gegarandeerd. 

 Een nieuw laag blijvend plantje is de Pogostemon Helferi dit lichtgroene plant-

je wat enigszins op een varendje lijkt is een bodemkruiper. 

Verkrijgbaar voor maar € 2,20 

  

De gewone Rasbora Heteromorpha een beetje zat dan zijn er nu in de visbeurs 

twee andere soorten verkrijgbaar de Rasbora Espei en de Rasbora Hengeli, dit 

al vanaf het kleine prijsje € 1,35. 

Verwacht in de visbeurs een drietal tweedehands aquaria met hierbij diverse 

artikelen zoals onderkasten, pompen, verwarmingen e.d. 

Verwacht vanaf 21-02-2011. 

  

Mocht u ergens een tweedehands aquarium gekocht hebben en u bent er niet 

zeker van of deze wel helemaal ontsmet is dan is bij ons verkrijgbaar een ont-

smetingsmiddel die alle bacterien en virussen doodt en dat geheel gratis. 

  


