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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, mei 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  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 

D 
e zomer is weer begonnen en 

dus staat de vakantie er aan 

te komen, en dat betekent dat 

dit alweer het laatste clubblad van het 

seizoen is. 

De afgelopen bestuursvergadering 

was redelijk bezet, niet dat we buiten 

stonden te dringen om binnen te ko-

men, maar toch vergeleken met voor-

gaande jaren is er een positieve lijn in 

te ontdekken. 

Verder wil ik deze keer even iets per-

soonlijks zeggen. 

Een aantal maanden geleden heb ik in 

een bestuursvergadering te kennen 

gegeven dat dit mijn laatste seizoen 

wordt als redacteur en bestuurslid. 

Ik wil graag even toelichten dat ik 

deze beslissing niet heb genomen uit 

onvrede tegenover de vereniging want 

ik vind dat wij ondanks wat gemopper 

een goede vereniging zijn met heel 

veel fijne leden. 

Ik stop er ook niet mee vanwege de 

vrije tijd die er in gaat zitten want dat 

valt best wel mee al is vergaderen niet 

mijn favoriete bezigheid. 

Ook heb ik in de loop der jaren van 

zowel binnen als buiten de vereniging 

veel waardering ontvangen en is dat 

dus ook niet de reden dat ik er mee ga 

stoppen.  

Wat wel de reden is, is dat ik nu mijn 

twaalfde jaar als bestuurslid en mijn 

tiende jaar als redacteur in ga. 

Je komt dan op een moment dat het 

elke maand weer een klein stukje 

moeilijker wordt om aan het eind van 

de maand weer met een nieuw blad 

uit te komen en op een gegeven mo-

ment wordt de lust dan een last. 

Ik realiseer me heel erg goed dat als 

niemand zich beschikbaar stelt om de 

redactie over te nemen, we dan: 

1.) Geen clubblad meer hebben 

2.) We onze adverteerders dan kwijt 

zijn, en misschien wel het allerergste  

3.) We niet meer representatief zijn 

naar andere verenigingen en iedereen 

naar wie ons blad wordt toegestuurd. 

In de afgelopen bestuursvergadering 

is er een oproep gedaan voor een as-

sistent die mij kan helpen bij de tot-

standkoming van ons clubblad. 

Als iemand bereid is om dat te doen 

ben ik daar zeer blij mee en kan dat 

voor mij een reden zijn om de redac-

tie nog wat langer op mij te nemen. 

Ook als er iemand is die de redactie 

overneemt (wat ik het liefste heb) 

neem ik alle tijd om hem of haar in te 

werken. (voor mijn part een heel sei-

zoen als dat nodig is). 

Als er echter niemand toe bereid is 

het stokje over te nemen vraag ik me 

af wanneer er dan wel een nieuwe 

redacteur opstaat, en wordt het voor 

mij een uitzichtloze zaak en stop ik er 

mee 

Een nieuwe redacteur krijgt de be-

schikking over een zeer uitgebreid 

netwerk (in tien jaar opgebouwd) 

waar artikelen gevonden kunnen wor-

den. Mensen laat het niet zo ver ko-

men.      

Willem Jas  Redactie 
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Onder de aandacht 

We gaan met vakantie 
 

U ontvangt in de 
maand augustus  

Weer uw volgende 
clubblad 

 
 

Heel veel zon en 
weinig regen  
toegewenst  

 
  

Tot ziens in ons         
clubgebouw 
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Botulisme in het aquarium? 

I 
edereen heeft heden ten dage wel van botulisme gehoord. Heel vaak staan 

in de krant berichten over in meren en plassen, sloten en watergangen ge-

constateerd botulisme. Er worden opvallend veel dode vissen en vogels 

gevonden. Dat geeft aanleiding tot laboratoriumonderzoek en ja hoor: botulis-

me… 

Dan volgen ernstige waarschuwingen om vooral niet in dat water te zwemmen 

of te kanovaren (je kan tenslotte omslaan!) want als je met botulisme besmet 

water binnenkrijgt loop je een grote kans ziek te worden en niet zo‟n beetje 

ook! Je kunt er zelfs aan overlijden! 

Wat is dat eigenlijk, botulisme? Het is een ziekte die veroorzaakt wordt door 

een vergiftiging met het botulismetoxine. Een toxine is een giftige stof; het bo-

tulismetoxine wordt gevormd door de bacterie Clostridium botulinum. Dat is 

een sporenvormende bacterie die alleen groeit onder omstandigheden met wei-

nig of geen zuurstof. De sporen die de bacterie vormt dienen om de bacterie te 

laten overleven als de omstandigheden voor de bacterie ongunstig zijn: meer 

zuurstof en lagere temperatuur. In de winter dus! 

Wat die zuurstof betreft: hoe warmer het water, hoe minder zuurstof er in het 

water zit en andersom. Niet voor niets is de visrijkdom in koude wateren veel 

hoger dan in warme wateren. En niet voor niets zie je in koude wateren dus 

veel viseters: zeehonden, zeeleeuwen enzovoort. 

Die sporen van de botulismebacterie blijven heel, heel lang in het water aanwe-

zig. Ze zijn namelijk ongevoelig voor de hen omringende omstandigheden: wa-

tertemperatuur en de mate waarin zuurstof aanwezig is.  

Dat betekent dat, als de omstandigheden voor de botulismebacterie gunstig 

worden: hogere watertemperatuur en (dus) weinig zuurstof, die bacterie weer in 

volle omvang te voorschijn kan en zal komen, voortspruitend uit de sporen. 

Er zijn zeven verschillende soorten van de botulismebacterie bekend. Niet alle-

maal zijn ze gevaarlijk voor mens en dier. 

Botulisme is ook niet iets van de 

laatste tijd, al zou je dat wel zeggen 

omdat met name in de laatste jaren 

onze aandacht gevraagd wordt voor 

de gevaren van deze ziekte. 

In dit verband: de ziekte heeft zijn 

naam te danken aan een voorval in 

1793(!!) toen een groot aantal men-

sen ernstig ziek werd na het eten van 

bloedworst die besmet was met de 
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hier genoemde bacterie. Dat verklaart de naam: botulus is de Latijnse naam 

voor bloedworst! 

Wat zijn de symptomen van de ziekte botulisme? Het begint, bij mens en dier, 

met een sterk ziektegevoel. Watervogels die besmet zijn worden heel traag, ze 

vliegen niet meer op als ze bedreigd worden. Ook vissen zijn plotseling lang zo 

alert niet meer als voorheen. Daarna doet zich een merkwaardig verschijnsel 

voor: de signalen vanuit de hersenen naar de spieren in de ledematen vallen 

weg. Dat betekent bij watervogels dat ze niet meer kunnen zwemmen: de poten 

doen het niet meer, ze verplaatsen zich in het water door met hun vleugels te 

„zwemmen‟. Dit is voor de beheerder van het water een sterk signaal dat hij 

met botulisme te maken heeft… 

Voor vissen geldt in feite hetzelfde: het zwemmen lukt niet meer. Ze schieten 

wild door het water, alle kanten op behalve de goede. De besturing van de vin-

nen is er niet meer… Hierna volgt onafwendbaar de dood! 

De dode dieren worden opgegeten door larven, die op hun beurt gegeten wor-

den door nog gezonde dieren, die dan door die besmette larven en maden op 

hun beurt ziek worden. 

Het wordt tijd om over botulisme in het aquarium te spreken! In de eerste 

plaats: de omstandigheden voor de botulismebacterie in het tropisch aquarium 

zijn ideaal: een hoge watertemperatuur en dus een betrekkelijk laag zuurstofge-
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halte. 

Hoe krijg je de bacterie of de sporen ervan dan in je bak? Wat dacht u van wa-

tervlooien? Wie ze in zijn te prijzen zorg om zijn vissen levend en vers voer te 

geven gaat scheppen en dat doet in water dat met de botulismebacterie is be-

smet krijgt „gratis‟ de botulismebacterie en/of de sporen mee… 

Schrijver dezes heeft de treurige ervaring. De verschijnselen zijn exact als bo-

ven beschreven: de vissen worden traag en zijn kennelijk ziek. Na enige tijd 

gaan ze als raketten door het water, ze schieten ongecontroleerd alle kanten op. 

Vervolgens gaan ze dood… En dit proces is begonnen na het voeren van verse 

watervlooien! 

Hoe valt dit te voorkomen? Ja, natuurlijk: door geen watervlooien te voeren. 

Er is tegenwoordig volop diepvries voer te krijgen dat zeker niet met welke 

bacterie dan ook is besmet! 

Maar als je dat nou toch wilt doen, helpt het dan als 

je die watervlooien invriest en later ontdooit om ze 

dan pas te voeren? Waarschijnlijk niet: we zagen al 

dat de sporen van de botulismebacterie in staat zijn 

zeer ongunstige omgevingsfactoren te overleven. 

Dan zal het ook wel zo zijn dat ze dat invriezen 

overleven. In de natuur overleven ze immers ook de 

strengste winters! 

De watervlooien spoelen in schoon water voor ze 

gevoerd worden aan de vissen? Dat zal ook niet 

helpen: dat overleven de bacteriën zelf wel en toch 

zeker de sporen. 

Er is maar één oplossing: alleen watervlooien voeren uit schoon water, dat wil 

zeggen: water waarvan we zeker weten dat het niet met de botulismebacterie is 

besmet! 

 

Leen van de Merbel. Uit: Barbus Conchonius Contact. 

 

Led verlichting 

D 
e laatste tijd is de led verlichting steeds meer in opmars, omdat het met 

lage elektriciteitskosten veel licht geeft en lang meegaat. Tijd dus om 

eens te kijken of deze verlichting ook wat voor onze aquaria of terraria 

kan betekenen. 

Jaap Liefting is wat dieper in deze materie gedoken en heeft er bij Danio Rerio 

in Delft het één en ander over verteld. Zo kreeg men van de heer Liefting heel 

wat nuttige informatie over iets dat veel aquarianen bezig houdt. 
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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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Licht is energie en kan langs elektrische weg gemaakt worden door het laten 

verwisselen van elektronen in hun baan binnen een atoom. Afhankelijk van de 

baan van dat elektron ontstaat hierbij een foton met een korte of lange golfleng-

te. Die golflengte is daarbij bepalend voor de kleur van het licht. De golflengte 

van het zichtbare licht ligt tussen de 400 en 800 nm (nanometer). Daarbij ver-

loopt de kleur van paars bij de korte golflengte naarrood bij de langere golf-

lengte. Ons oog is het meest gevoelig voor het groengele gebied dat in het mid-

den ligt. 

De letters led staan voor Light Emitting Diode, wat zoveel wil zeggen als een 

licht uitstralende diode. Een diode is een halfgeleider die in een led kan bestaan 

uit een plaatje van een niet geleidende stof dat aan twee zijden is ‘bevuild‟ met 

twee verschillende wel geleidende stoffen. Door op dit plaatje een spanning te 

zetten, gaan de elektronen bewegen en verwisselen van plaats. Hierbij komen 

ook elektronen in leeggekomen lagere energiebanen terecht. Hierbij verliezen 

ze energie, dat in de vorm van een foton (= licht) 

vrijkomt. 

Fotosynthese is een chemische reactie waarbij in een 

plant suikers worden gevormd, waarbij de gebruikte 

energie bestaat uit fotonen. De gemiddelde plant 

heeft daarbij 6 fotonen nodig om 1 molecuul glucose 

te maken. Hierbij is de kleur van het foton ook be-

langrijk en het blijkt dat verschillende planten ook 

hierbij hun voorkeur hebben voor een bepaalde golf-

lengte. Alle kleuren fotonen zijn uiteindelijk wel-

kom. 

De lichtopbrengst van een lamp is gerelateerd aan de 

ooggevoeligheid en wordt uitgedrukt in lumen. Het 

aantal lumen per m2 noemt men lux. 

Bij het licht dat nodig is om planten te laten groeien, 

spreken we over groeilicht. 

Dit noemen we ook wel het PAR-spectrum. Dit staat voor Photosynthetically 

Active Radiation. Dit is dus het lichtdeel dat actief aan de fotosynthese bij-

draagt. De golflengte hiervan ligt tussen de 400 en 700 nm. 

Wil men de hoeveelheid licht meten waaronder bepaalde planten groeien, dan 

is het dus noodzakelijk om niet uit te gaan van het aantal lumen, maar moet 

men het PAR-spectrum meten. Dit gebeurt met een speciale PARmeter. 

Jaap Liefting heeft metingen gedaan bij TL buizen van verschillende kleur en 

zowel bij nieuwe als oude buizen. Hierbij bleek dat buizen met een hoog lu-

mengetal ook een hoge PAR-waarde hadden. Bij metingen aan een 14 maanden 

oude en goed schoongemaakte buis bleek de achteruitgang in zowel kijklicht 

(Vervolg op pagina 16) 
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De Chilodus punctatus 

 

beter bekend als:  

 

 De Kopstaander 
 

 

 

 

 

Familie:      Anostomidae 

Herkomst: Guyana‟s, boven Amazone 

Lengte:       De ,maximale lengte is 9 cm 

pH:             6½ - 7 

GH:            5 - 8 

Temp:        24 - 28°C 

 

D 
e kopstaander is een forse vis die een wat groter aquarium verlangt; 

wanneer we daar niet aan  voldoen, is het niet mogelijk om er meerde-

re tegelijk te houden. De mannetjes van de kopstaander willen nog al 

eens vechten wanneer ze te dicht bij elkaar moeten wonen. Het is een zilver-

glanzende vis, die wanneer hij volwassener wordt, mooie diepbruine stippen op 

elke schub krijgt. In de natuur leeft hij in traag stomende wateren en ondiepe 

poelen. 

We moeten de vis niet in een fel belicht aquarium houden, want daar is hij niet 

van gediend. We kunnen dit voorkomen door het aquarium af te dekken met 

drijfplanten zoals Pistia en Riccia. Ook wanneer we Ludwigiasoorten door la-

ten groeien, zodat ze langs de oppervlakte gaan liggen, zal er veel licht worden 

weggenomen. We moeten wel oppassen dat we dit niet overdrijven, want dan 

zal het overige plantenbestand er onder lijden.   

De kopstaander verlangt een stevige randbeplanting, waarbij er ook nog een 

flinke zwemruimte moet overblijven. Tevens verlangt zij zacht zuur water, wat 

betekent dat de pH waarde niet boven de 7 mag komen en het liefst pH 6,5 tot 

pH 6,8 moet zijn. Nog sterker moeten we op de dH letten, want het water mag 

niet harder zijn dan 6º dH, maar ook niet onder de 3. Wanneer we dan ook nog 

een temperatuur van ongeveer 25º C weten te handhaven, hebben we al aan 

veel voorwaarden voldaan om de vis goed te houden. Nu komt echter nog het 

voedselverhaal. We moeten de kopstaander sterk afwisselend voeren en daarbij 

moeten we er rekening mee houden dat het een alleseter is. 
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Wanneer aan al die eisen is voldaan, zal de moeite beloond worden. De kop-

staander heeft over het gehele lichaam een lengtestreep; deze kan bijna geheel 

verdwijnen om plaats te maken voor een cirkelvormige vlek die zich boven 

aan de schouder bevindt. Hieraan gaat meestal gepaard dat de kopstaander 

een partner zoekt. Dan moeten we opletten, want nu is ook het moment geko-

men dat hij gemakkelijker gaat vechten met zijn concurrenten, wat in het al-

gemeen niet zonder beschadigingen verloopt. Een hulpmiddel om dit mooie 

stadium wat sneller te bereiken, is, over turf te filtreren. We moeten oppassen 

dat we het water niet te vaak wisselen,, want daar is de kopstaander nogal 

gevoelig voor Wanneer we dan ook met de kopstaander willen gaan kweken, 

is het beste dat we water uit het aquarium nemen, wat we verder over turf 

gaan filtreren om het nog verder aan te zuren. 

Denkt u nu niet dat de kweek zo gemakkelijk is, want die staat nog steeds 

bekend als zeer moeilijk. We hebben daarbij water nodig dat volkomen gezui-

verd is van organisch vuil. Tevens moet het water glashelder zijn en de 

kweekbak mag niet al te licht staan. Dit kunnen we voorkomen door de 

kweekbak af te dekken met bruin pakpapier. Tevens heeft de vis harde plan-

ten nodig om de eieren op af te zetten. We kunnen daar najas-soorten voor  

gebruiken. Ook moeten de temperatuur in de kweekbak opgevoerd worden tot 

26º C. De bodem in de kraamkamer moet ook donker zijn en daarvoor kunnen 

we turfpluizen gebruiken. Wanneer nu de toekomstige ouders de eieren af 

gaan zetten na een heftig liefdesspel, moeten we de kweek niet verstoren, 

want dan is het afgelopen. Als we de kweekbak voorzichtig benaderen (deze 

bak mag niet al te klein zijn, minstens 60 x 35 x 35 cm)  kunnen we waarne-

men dat de eieren die afgezet worden weinig kleefkracht hebben. De vissen 

kunnen productief zijn, maar een grotere kweek dan 120 stuks wordt zelden 

waargenomen. De eieren die vaal-grijs van kleur zijn, hebben een afmeting 

van 1 tot 1½ mm. Wanneer de eieren een tijdje in de kweekbak aanwezig zijn 

worden ze wat groter, tot max. 2 mm. Na drie dagen komen de jongen uit en 

kunnen ze vrij rondzwemmen. Tevens nemen de jongen de typische houding 

van de ouders aan. Deze houding is met de neus naar beneden gericht onder 

een hoek van ongeveer 60 graden. Ook  eten de jongen na verloop van één 

week Artemia-naupliën , wat een voorspoedige groei bevordert. Na twee we-

ken gaat de kleurtekening al vaag komen en worden het al echte visjes. Erg 

interessant is het ook om te kijken als de ouders eieren afzetten, zo vlak onder 

de oppervlakte. Dat gaat vaak soms zo heftig dat ze met de staart boven water 

slaan. Al met al een mooie maar niet makkelijk te houden vis. 

Bron: Aquarium houden als liefhebberij 

Door: A.Sanderse 
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als groeilicht slechts 5% te zijn. Niet echt een reden dus om die lamp te vervan-

gen. 

Ledverlichting kan op vele manieren worden toegepast en de ontwikkelingen 

volgen elkaar snel op. Ook de lichtopbrengst van de led‟s wordt steeds groter. 

Voor aquaria worden er al complete lichtsets aangeboden die o.a. in Amerika 

worden gemaakt. Ook zijn er tegenwoordig lampen in TL vorm, die zo in een 

bestaande armatuur kunnen worden geplaatst, maar die voorzien zijn van vele 

ledjes. In het aquarium kunnen we ook led verlichting toepassen als spot of als 

sfeerverlichting. Zelfs onder water kan er gebruik van worden gemaakt. 

De toepassing van ledverlichting in huis zal steeds toenemen, omdat ze in ver-

gelijking met een gloeilamp veel zuiniger in gebruik zijn, een veel langere le-

vensduur hebben, een grotere vrijheid in design hebben en veel minder warmte 

afgeven. De aanschafprijs ligt echter veel hoger dan die van een gloeilamp. 

Wanneer we echter met levensduur en elektri-

citeitsverbruik rekening houden is de led lamp 

uiteindelijk vele malen goedkoper in gebruik 

dan de gloeilamp. 

Wanneer we echter de led gaan vergelijken 

met de voor aquaria gebruikte TL verlichting 

ligt het toch wat anders. Een led geeft een ge-

richtere lichtbundel dan een TL buis die 

rondom uitstraalt. Een TL buis geeft een goede 

kleurweergave, terwijl die bij led nog niet op-

timaal is. Een TL buis wordt warm, bij led kan 

dit gemakkelijk worden afgevoerd. Een groot 

nadeel van de led is echter dat de lichtop-

brengst per watt een stuk lager ligt dan bij de TL. Doordat de led echter nog 

volop in ontwikkeling is worden de eigenschappen echter snel beter. 

We kunnen dus stellen dat de led verlichting nog niet echt geschikt is als 

hoofdverlichting voor het aquarium of terrarium, maar dat in de nabije toe-

komst hier mogelijk snel verandering in kan komen. 

Wat betreft de fotosynthese van de planten zou het wellicht nuttig kunnen zijn 

om te experimenteren met bijverlichting van rode en blauwe leds. Het zou niet 

ondenkbaar zijn dat hierdoor goede groeiresultaten bereikt worden en de overi-

ge verlichting verminderd zou kunnen worden. Dit zou dan wel tot een bespa-

ring kunnen leiden. 

 

Jaap Liefting. Uit: Danio Rerio Delft en Ciliata Nieuws. 

 

(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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Drijfplanten, zin of onzin 

Drijfplanten nemen in de natuur - en dus ook in het aquarium - een eigen 

plaats in. Bijna iedere aquarist houdt wel een of andere soort in het aquarium 

of heeft ooit wel eens drijfplanten - gewild of ongewild - daarin gehad. 

In sommige aquaria vallen drijfplanten helemaal niet op. In andere aquaria 

gaan zij zich echter massaal vermeerderen, zodat ze werkelijk storend worden 

of zelfs tot een heuse plaag uitgroeien. 

 

Zin? 
Toch hebben drijfplanten - mits bij oordeel-

kundig en bescheiden gebruik - wel degelijk 

zin. Denk maar eens aan het bovenste deel 

van de achterwand van een aquarium. Hoe 

moet je dat in 's hemelsnaam bedekken? Im-

mers, de meeste planten groeien enkel tot de 

bovenste waterlagen. Sommige soorten drijf-

planten daarentegen kunnen ook boven het 

wateroppervlak uitkomen en bieden zo een 

decoratieve uitweg. Verder zijn veel vissen 

ook herbivoor aangelegd en verorberen regel-

matig de jonge scheuten van het plantenbe-

stand. Drijfplanten schijnen echter buiten hun reikvermogen te liggen. Een van 

de uitzonderingen: de goudvis, Carassius auratus. 

 

Zeker 
Drijfplanten kunnen - naast het decoratieve aspect - nog om meer dan een van 

de volgende redenen worden aangewend: 

* om het licht te dempen 

* om schuilmogelijkheden voor bepaalde vissen te creëren 

* om een schaduwdeel in het aquarium te maken 

* om vissen te verzorgen die veelvuldig in de bodem woelen en dan wortelende 

   planten regelmatig lostrekken. 

 

Verder zijn drijfplanten uitstekend geschikt: 

* als steunweefsel voor het schuimnest van labyrintvissen 

* als liefdesnest voor barbelen en zalmen, die bij voorkeur hun eieren afzetten  

   aan de fijngeveerde wortels 

* als babykamer/schuilplaats voor jongbroed, zodat ze meer overlevingskansen  

   hebben, doordat ze minder snel worden opgegeten door andere vissen 

De waterhyacint kan in de natuur zeer 

sterk woekeren en daarbij wateren 

verstoppen (zoals hier in Lake Toheke-

paliga in Florida), maar in een aqua-

rium blijft de plant veel kleiner en 

leidt er vaak een erbarmelijk bestaan 
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* als babyopvangsysteem voor bepaalde cichliden die op een vaste ondergrond  

   afzetten en later de uitgekomen jongen overbrengen naar drijfplantwortels 

* als verzamelplaats voor cichlidenjongen die de nacht onder drijfplanten door  

   brengen (pas later slapen ze, zoals andere cichliden, op de bodem) 

 

Welke? 

Beschikt men over een open aquarium verlicht met hanglampen dan kunnen 

soorten die veel licht gebruiken en boven de waterspiegel uitgroeien met succes 

worden toegepast. Maar ook in een aquarium met dekruiten en buislampen 

doen bepaalde soorten het uitstekend. Daarvan noem ik er enkele. 

 

De waterhyacint, Eichhornia crassipes 

De waterhyacint kan zelfs in een open aquarium wel eens gaan bloeien, alhoe-

wel dat eenvoudiger realiseerbaar is in een vijver, maar dan alleen in een war-

me zomer. De winter overleeft ze niet buiten. Deze plant vermenigvuldigt zich 

d.m.v. uitlopers en kan rustige waterzones binnen de kortste tijd overwoekeren. 

 

De mosselplant, Pistia stratiotes 

De drijfplant is gevoelig voor verhitting van boven en voor condenswater. Bij 

gebrek aan licht blijven de bladeren klein en plat op het water liggen. Hiermee 

dient men rekening te houden als de plant wordt gebruikt in een aquarium met 

dekruiten. De vermenigvuldiging gebeurt d.m.v. uitlopers. Zo kunnen rustige 

waterzones binnen de kortste keren overwoekerd worden. 

 

De eikenbladvaren, Ceratopteris cornuta (evenals C. pteridoides) 

De eikenbladvaren bezit lange wortels en heeft dichte rozetten van lichtgroene, 

niet te diep ingesneden veerdelige bladeren. De plant stelt geen strenge eisen 

aan de waterkwaliteit. Natuurlijk groeit zij sneller in goed bemest water en 

houdt van een temperatuur vanaf 15° C tot meer dan 30° C. Zij krijgt een door-

snede van 60 cm en doet het in bijna elk soort aquarium. 

Men kan ze ook in de bodem planten, mits men erop let dat de wortelhals bo-

ven het zand zichtbaar blijft. De plant verandert dan wel vrij sterk van uiterlijk. 

De vermeerdering gebeurt door vorming van adventiefplanten. Er worden klei-

ne dochterplanten gevormd op de oudere bladwaaiers. Naast een degelijke ach-

terwandbedekking als drijfplant - waarbij een perlondraad ervoor zorgt dat de 

gewenste positie blijft behouden - kan deze soort ook als solitair op de achter-

grond worden gezet. 

 

De krabbenscheer, Stratiotes aloides 

Deze plant heeft scherpe bladranden met kleine tandjes. Eigenlijk is het een 

koudwaterplant en dus niet geschikt voor hoge temperaturen. Zij moet trou-
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wens ook koel overwinteren. Daartegenover staat dat deze plant uitermate de-

coratief is. Naast het los drijven, kan zij ook op het kienhout worden geplaatst. 

 

De Javavaren, Colysis pteropus 

(synoniem: Microsorum pteropus) 

Javavaren wordt ca 20 cm hoog en heeft een kruipende, groene wortelstok. De 

bladeren zijn alleenstaand, gesteeld en lancetvormig, soms meerlobbig. 

Deze plant wordt het beste ergens onder het wateroppervlak gefixeerd op de 

achterwand, stenen of kienhout door de wortelstok daarop te bevestigen. Plant 

de wortelstok nooit in de bodem. 

De Javavaren leeft in de natuur amfibisch in zacht en vaak lichtzuur water met 

temperaturen tussen 20 en 28° C. De vermeerdering gebeurt door adventief-

planten aan bladeren en door uitlopers uit de wortelstokken. Men kan hem als 

solitairplant aanwenden of in groepen als wandbedekking. Eigenlijk hoort deze 

dus niet bij de drijfplanten. 

 

Het watervorkje, Riccia fluitans 

Dit levermos bestaat in zijn waterfase uit talloze, sterk gevorkte groeisels, die 

in dichte kussens dooreen groeien en aan de oppervlakte drijven. In die vorm 

kan het ook wel eens submers op een substraat worden vastgezet. Boven water 

kan zich een veel minder gedeelde landvorm ontwikkelen. 

 

De verzorging is makkelijk. De vereiste temperatuur ligt tussen 15 en 30° C. 

Zeer zacht voedselarm water wordt niet lang verdragen. Men moet de 

'kussenplant' regelmatig uitdunnen. De vermeerdering geschiedt door deling 

van de kussens. 

 

Eendekroos, Lemna minor, of andere soorten 

Eendekroos wordt vaak samen met zelf geschept levend voer in het aquarium 

gebracht. De vermenigvuldiging van deze plantensoort is ongelooflijk snel. 

Daarom wordt eendekroos vaak als onkruid beschouwd. Als je het eenmaal in 

de bak hebt, raak je het haast niet meer kwijt. Maar als je het regelmatig af-

schept, zorgt het restant voor het dempen van het licht zonder andere planten 

echter te veel in het donker te zetten. Daarenboven zijn goudvissen er dol op. 

Eendekroos kan dus best de sla vervangen. Dat is trouwens nog veel goedkoper 

ook! 

 

Met drijfplanten kan men veel experimenteren. Men kan zelfs selecteren en 

eventueel combineren. Ze zijn nuttig, te proberen en beslist de moeite waard. 

Tekst: Tannia Sels, foto's: P.J. van der Vlugt 
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Een bezoek aan de  

vivarium beurs in Nieuwegein 

 

Z 
aterdag 26 maart was het zover met zijn vijven naar het jaarlijkse eve-

nement voor alle aquarianen de vivariumbeurs 2011,samen met Marco 

(chauffeur), Riekus, Jeroen en Niels (hij ging met zijn eigen auto) om 

half acht vertrokken uit Den Helder. 

Onderweg bij een benzinestation nog een bak koffie en een broodje gedaan  

waarna we verder gingen naar Nieuwegein 

(vlak bij Utrecht) waar we om half tien aan-

kwamen bij de hallen waar de beurs werd ge-

houden en Niels al op ons zat te wachten.  

We lieten Riekus de kaartjes kopen want hij 

wou graag pinnen, maar toen hij terug kwam 

met onze kaartjes en wij hem de entree terug 

wouden betalen kon hij zijn beurs 

(woordgrapje) niet meer vinden gelukkig vond 

Niels hem in de hand van Riekus. 

In de beurs stonden bijna 140 stands met diver-

se standhouders van hobbyisten tot en met groothandels en uit diverse landen 

van België tot Hongarije met alle denkbare aquarium en terrariumartikelen. 

Eerst naar de eerste verdieping waar de stand van de NBAT staat en even ge-

controleerd of ook onze boekjes op de stand van de NBAT liggen, en inderdaad 

ook van de Glasbaars lagen onze boekjes.  

De vrijwilligers van de NBAT probeerden nog even om wat folders aan te sme-

ren, maar toen ze onze eigen Glasbaars T-shirts zagen die we aanhadden wisten 

ze dat het verspilde energie was. 

Wat ons opviel was vooral dat de Nanoaquaria (hele kleine aquaria) in opkomst 

zijn  

Er was zelfs een stand van het Kreeften en Garnalen forum met alleen ingerich-

te Nanoaquaria met gewone maar ook met LED-verlichting die erg in opkomst 

is bij dit type aquaria 

Deze werden vooral ingericht met kleinere vissen, planten maar vooral met 

garnalen in elke kleur die je kan krijgen  

Nou ze weten wel raad met de prijs van deze kleine beestjes, soms was zelfs 

een garnaaltje te koop voor € 17,50 per stuk, wel erg mooi maar wat een prij-

zen. 

Wel goedkoop waren de artikelen van Easy-life tenminste als je de goede stand 
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vond, gelijk maar een aantal 5 liter vaatjes ingeslagen  

Met goed zoeken vonden we nog meer voordeeltjes zoals de planten voeding 

van Sera, al keek de verkoper wel verbaast toen ik om nog meer vaatjes vroeg 

want één vond ik wel weinig, maar helaas er was maar één vaatje. 

Rond twaalf uur ging onze maag herrie maken en zijn we gaan eten, er waren 

diverse gezond broodjes te verkrijgen, maar onze voorkeur ging vandaag uit 

naar een heerlijke vete hap (gelukkig lezen onze vrouwen dit boekje toch niet) 

Na genoten te hebben van het eten zijn we onze eerste aankopen naar de auto 

gaan brengen. 

Bij onze tweede ronde kwamen we bij de groote sponser van de vivariumbeurs, 

dit was namelijk Aquadistri die met oude maar zeker ook nieuwe artikelen op 

de beurs stond. 

Ook hier de Nanoaquaria, deze waren compleet met LED-verlichting wegge-

werkte filter en pomp en geheel gemaakt vanacryl. 

Ook nieuw zijn de kweekbakjes voor aan het aquarium, nieuw zult u zeggen 

maar deze bestaan toch al jaren dat klopt maar deze worden automatisch ver-

verst door middel van een overloop die met behulp van een luchtpompje het 

water in het kweekbakje pomp, en doormiddel van een overloop uit het kweek-

bakje weer retour in het aquarium loopt. 

En als u het aquarium schoonmaakt blijft er gewoon water in het kweekbakje 

staan. 

Er zijn twee maten van het kweekbakje binnenkort te zien in de visbeurs. 

Daarna gingen we  nogmaals naar de auto om 

wat inkopen in de meegenomen polystyrenedo-

zen te doen 

Jeroen wilde gelijk in de auto stappen, maar we 

gingen nogmaals terug om nog wat meer te 

zien en te kopen. 

Na zes uur te hebben rond gelopen gevuld met 

folders en visitekaartjes zijn we weer richting 

Den Helder vertrokken  

Onderweg nog even gestopt bij een grote M en 

alle spullen afgeleverd bij ons verenigingsge-

bouw. 

Kort samengevat een gezellige en drukke dag, 

maar voor herhaling vatbaar. 

  

Tom Looijestein    
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Goudvis beschermt Obama 

O 
p de meest recente G20 top in het COEX congrescentrum van Seoel, 

Zuid– korea, werden goudvissen als „bodyguard‟ ingeschakeld om de 

wereldleiders te beschermen. 

Omdat de dreiging van het internationale terrorisme erg hoog is, werden naast 

een massa veiligheidspersoneel ook zes goudvis-

sen ingeschakeld. 

Hun aquarium stond in directe verbinding met 

de waterleiding van het congrescentrum. 

Wanneer iemand een aanslag zou willen plegen 

door het water te vergiftigen zouden de goudvis-

sen, als kanaries in een koolmijn, hun leven ge-

ven als alarm. 

Het aquarium werd constant in de gaten gehou-

den zodat bij het minste spoor van onraad de 

volledige watervoorziening van het gebouw af-

gesloten kon worden. 

Dit idee kaderde in het besluit van de organisatie om het nieuwe, milieuvrien-

delijke imago van Zuid-Korea in de verf te zetten. 

Of de goudvissen naderhand een eremedaille ontvangen hebben, is niet bekend 

 

 

Mysterie van witte stip 

C 
hinese en Amerikaanse wetenschappers hebben iets vreemds ontdekt 

toen ze de ons allen bekende witte stip onder de loep namen. 

Witte stip, ICHTYOPHTIHRIUS SP. , is een parasitair trilhaardiertje 

dat het nogal eens op onze vissen gemunt heeft. De witte 

stip zelf heeft echter ook een gast. 

De onderzoekers merkten op dat er maar liefst drie ver-

schillende bacteriën in symbiose leefden binnenin de wit-

te stip parasiet. 

Het is echter nog niet duidelijk welke functie, als die er al 

is, deze bacteriën hebben. 

De hoop dat dit wel eens zou kunnen leiden naar een ver-

eenvoudigde behandeling van de gevreesde witte stip, is 

niet ongegrond! 
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Uitslag Districtskeuring  Kop van Noord 

Holland 2011 Verenigingen 

 

I 
n uw clubblad van april ontbrak de uitslag hoe wij het als vereniging op de 

districtskeuring hebben gedaan. 

De reden was dat deze toen nog niet in het bezit van de redactie was. 

Bij deze dus als nog. 

 
Verenigingen:  

 

 

1    Hugo Aqua      R.F.de Jong              392,5           1170 

                                R.Zuijdam                391 

                         J.Bonouvrie              387,5  

                                   

2    De Glasbaars   M.Laan                     393,5          1158,5 

                                J.Poorte                    382,5   

                                N.van Roon              382,5    

 

3    Black Molly     G.Floris                    383              1138      

                                A.Breedijk               380 

                                J.van Bockxmeer     375 

 

4    Rode Rio          J.de Laat                   398,5         795 

                                J.C.van der Werve   396,5       

 

 

     Niet slecht toch ??     
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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 

Z 
oals u wel weet om zogoedkoop mogelijk te zijn kopen wij in in grote 

verpakkingen om hierna de artikelen in een kleinere hoeveelheid te her-

verpakken zodat deze in verhouding net zo duur zijn als de grote ver-

pakking, nu hebben wij ook turf groot ingekocht zodat deze i.p.v. 500gram in 

een doos voor € 5,95 nu in onze eigen verpakking 500gram voor maar € 5,45 

en dan mis je alleen het mooie doosje. 

  

Een tijdje geleden had ik al geschreven dat er aan aantel tweedehands aquaria 

te koop zouden komen het waren er in totaal 5 stuks, hievan zijn er twee al snel 

verkocht en een hebben wij er geschonken aan het nieuwe verzorgingshuis de 

Zeester aan de Marsdiepstraat zodat er nog twee overblijven. 

Eenmaal gebruikt als qarantaineaquarium met de afmeting 60x30x30 compleet 

met binnenpomp, verlichting en verwarming is van deze de vraagprijs € 45,00 

Nieuwprijs was € 59,95 Het tweede aquarium is 108x50x43 en hierbij is ver-

warming, stromingpomp en verlichting met ingebouwde tijdklok inbegrepen 

hiervan is de vraagprijs € 75,00. 

  

Diamantzalm, Moenkhausia pittieri 

Wie deze vis in de winkel tegenkomt, is per definitie al een oplettende aquarist!  

Ze vallen niet op. Saai, kleurloos en een beetje dommig zoals ze zachtjes 

schokkend  futloos in het water staan. En ook al merkt u ze op, u zult niet gauw 

geneigd zijn deze vissen aan te schaffen. Het is al vaker geschreven: men kan 

zich verkijken en dat geldt zeker voor de diamantzalm. 

Door de aanwezigheid van grotere vissen trekken de diamantjes naar elkaar  

toe - het scholen heeft immers een functie van bescherming, maar ook bij het 

scholen bakkeleien de mannen continu. Met de vinnen rechtop, de uiteinden 

afgebogen  naar achter - hoe ouder ze worden, des te langer de vinnen uitgroei-

en - zeilen ze voortdurend imponerend om elkaar heen.  En regelmatig willen 

de vrouwtjes wel even met een man 'de bosjes in'.  Letterlijk, want ze zijn heel 

dankbaar voor bijvoorbeeld plukken Javamos om eitjes in af te zetten. 

en dat voor maar het kleine prijsje van € 1,95 

 


