“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, augustus 2011
Lidmaatschap:

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

Lidmaatschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

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

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:

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,--

€ 33,00

€ 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

Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC Den Helder
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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Bestuur
Voorzitter

Hans van Rooijen
Erasmusstraat 5

tel. 624956
1782 NL Den Helder

Vicevoorzitter

Jan Broersma
Doorzwin 2208

tel. 647330
1788 KJ Julianadorp

Secretaris

vacant

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

vacant

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

Schout en schepenenstr 29

Den Helder

tel. 634496

Visbeursinkoper
Tom Looyestein

Diaconiestraat 16

Den Helder

tel. 623962

Visbeurs-medewerkers.
Riekus Bennink

Jos Wiedenhoff

Willem Hiddingh

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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Kantinemedewerkers
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 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.

Verzorging Verenigings-Aquaria.
Riekus Bennink

Marco Knaap

Hans van Rooijen

AGENDA
Dag

Datum

Zaterdag
22 oktober
Vrijdag
28 oktober
Zaterdag/zondag 29/30 oktober
Zondag
6 november
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Onderwerp

Tijd

Huiskamerkeuring
lezing dhr Poelemeijer 20:00
Open aquarium dagen
Uitslag huiskamerkeuring

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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E

Van de bestuurstafel

n voor je het weet is het augustus. Velen van u gaan op
vakantie of zijn inmiddels al weer
terug.
Spannend is dan altijd om te zien hoe
het aquarium zich gehouden heeft bij
terugkomst.
De goedwillende buurvrouw wilde
natuurlijk best de vissen voeren, maar
de planten groeien door, of krijgen
niet altijd de juiste verzorging tijdens
de vakantie, waardoor ze verpieteren.
Dit is dus bij uitstek de tijd om het
aquarium weer helemaal in orde te
maken.
Planten terugsnoeien, gaten op vullen,
de ruiten algenvrij maken, enz. enz.
Dit is ook de tijd om te gaan bedenken of u niet mee wilt doen aan onze
huiskeuring. In deze editie van ons
blad vind u het inschrijfformulier.
Ik zelf heb één keer mee gedaan aan
de huiskeuring.
Een mooie ervaring die ik iedereen
kan aanraden.
Jammer genoeg won ik niet, maar de
keurmeester heeft me diverse tips en
trucs gegeven hoe ik mijn aquarium
hobby nog beter dan uitvoeren.
Het resultaat is een prachtig sierraad
in de kamer!
Dus leden: De huiskeuring is voor
ieder lid, beginnend aquariaan of
gevorderd! Meedoen met de keuring is zeer leerzaam en de uitslagavond is altijd zeer gezellig.
6

Op www.CBLM.nl kunt u eventueel
een keurwijzer downloaden. Daarin is
te lezen op welke punten uw aquarium gekeurd wordt.
Aangezien ik penningmeester ben,
dan ook even de financiën.
Zowel de visbeurs als de kantine
draaien goed.
En dankzij de inzet van de vrijwilligers blijven de kosten goed binnen de
begroting.
Wel is gebleken dat ik de bij de begroting van 2011 de inkomsten uit de
contributie iets te rooskleurig heb ingeschat.
Maar door een meevaller in de afdracht naar de N.B.A.T. is er geen
verschil gebleken in de begroting.
Harold Knuever
Penningmeester

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Onder de aandacht
Doet u ook mee ?

Op Zaterdag 22 oktober houden wij weer onze
jaarlijkse
Huiskeuring

Vul het formulier in op
Blz. 25
Het bestuur heeft onderstaande bericht ontvangen
Interesse???

S

inds jaar en dag verzorg ik de aquaria van Stichting Pantera, nu gaan ze
verhuizen naar Landgoed Hoenderdaell niet ver van jullie, kijk hier
maar eens op. http://www.pantera.nl/index_verhuis.php
Arno van de Valk, oprichter van de Stichting Pantera vroeg mij of ik mensen
in Noord Holland kende die hem bij kunnen staan om een aantal aquaria op te
gaan zetten en onderhouden, niet op commerciële basis, gewoon uit hobby
oogpunt en wie weet komt er op die manier meer interesse in de vereniging.
Als jullie denken hem te kunnen helpen met vissen of anderszins, mail me
maar terug dan speel ik het wel aan hem door.
Groet Ernst van Genne.
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HET AFSNIJDEN VAN WORTELS EN PLANTEN

A

fhankelijk van de plantensoort is het afsnijden van wortels en het inzetten van de plant verschillend. Met betrekking tot het leven van de
wortels gelden bij aquariumplanten andere regels dan bij landplanten.
Het heeft geen zin om de punten af te snijden, zodat de wortels zich beter zullen vertakken.
Aquariumplanten kunnen dat niet, omdat ze na het verplanten de aanwezige
wortels afstoten. Iedere aquariumplant die uit de bodem wordt gehaald, moet
na het planten nieuwe wortels vormen. Hieruit komen ook de groeimoeilijkheden voort bij planten die meermaals kort na elkaar verplant zijn. Bij de diverse
soorten planten moeten we echter verschillend handelen.
In principe kunnen alle wortels bij stengelplanten zonder nadeel voor de plant
worden afgesneden en de stekken zonder wortels geplant worden. Het onderste
gedeelte van het gewas wordt boven de laatste wortels afgesneden. Aan de
nieuw ingeplante stengel groeien in de bodem meer en krachtiger wortels. De
onderste bladeren van het stengelgedeelte, dat in de bodem komt, worden van
de stengel gehaald en de stengel wordt recht in de bodem gestoken. In geen
geval wordt de stengel zonder voorbereiding in het harde zand/grind gestoken.
De meeste aquariumplanten hebben een stengel met tamelijk grote poriën en
zijn daardoor gevoelig. Bij het met kracht in de bodem drukkenwordt de zachte
stengel beschadigd en deze rot later weg.
Met de vinger wordt een plantgat gemaakt. De plant wordt daarin geplant en
vervolgens zijdelings wat aangedrukt. Iedere stek wordt afzonderlijk geplant.
In een groep worden planten op een afstand van elkaar geplant, die minstens de
bladomvang inhoudt. Staan ze te dicht op elkaar, dan krijgen de onderste bladeren te weinig licht en sterven af.
Bij alle grondstandige planten moet een belangrijke regel in acht worden genomen. Hun hart mag niet te diep in de bodem komen. De plant zal anders verkommeren, omdat de groei wordt belemmerd.
Bij planten die geen stengel vormen, zoals Vallisneria en Amazonezwaardplanten, worden de wortels er voor 2/3 deel afgehaald. De plant wordt dan in de
bodem gezet en houdt zich met het overgebleven worteldeel in de bodem vast.
De plant gaat dan snel nieuwe wortels vormen. De wortelhalzen moeten altijd
zichtbaar zijn. (de grens tussen wortels en bladeren) Daartoe kan men drie weken na het verplanten de planten voorzichtig omhoog trekken, tot de wortelhalzen zichtbaar worden.
Auteur onbekend. Bron: Xyphophorus Kampen.
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E

Kaamlaag
en kaamlaag wordt vaak omschreven als een olieachtige laag of
wazige slijmlaag die drijft op het wateroppervlak. Als je je vinger erin
steekt breekt het als het ware in delen uiteen.

Wat is nu een kaamlaag precies? En hoe ontstaat het?
Een kaamlaag is een laagje met bacterien, drijvend op het
wateroppervlak. Er zijn verschillende manieren waardoor het kan
ontstaan:
- Na inrichten aquarium
- Filter staat te lang stil
- Filter werkt niet (meer) goed
- Overvoeren
- Overbevolking
- Rottend materiaal in het aquarium (planten, achterwanden, hout)
- Te klein oppervlak filtermedium (bacteriën kunnen er niet op hechten)
Een kaamlaag kan ook een voorbode zijn van een blauwalgenplaag.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Wat kan ik er aan doen?
Er zijn een aantal methoden om van een kaamlaag af te komen:
1) Maak gebruik van een oppervlaktefilter om de kaamlaag af te zuigen.
2) Dep de kaamlaag af met stukken keukenrol. Dit zul je waarschijnlijk een
aantal keren moeten herhalen vooraleer het effect heeft.
3) Schep de laag voorzichtig weg met een glas.
4) Zet een flesje rechtop in het water en duw het net zover onder het oppervlak
dat het bovenste laagje in het flesje stroomt.
De volgende mogelijkheden vallen onder symptoombestrijding:
1) Zet de uitstroom van je filter op het wateroppervlak. Door de stroming verdwijnt de kaamlaag vanzelf. Dit kan in geval van een filter met weinig capaciteit niet de meest adequate oplossing blijken.
2) Belucht het aquarium met behulp van een luchtpomp (niet aan te raden in
aquaria die met CO2 toevoeging werken, of een lage pH dienen te hebben,
aangezien CO2 verdreven wordt)
Natuurlijk is het belangrijk om te proberen de oorzaak te achterhalen, anders
blijft het bij symptoombestrijding en zal de kaamlaag vaak weer terugkeren.
Tevens is het aan te raden om een goede waterverversing toe te passen nadat de
kaamlaag vermengd wordt met het water.
Is het schadelijk?
In principe is de kaamlaag zelf niet schadelijk, behalve in het geval dat een
kaamlaag erg dik is. Het kan dan de gaswisseling tussen het water en de lucht
benadelen, waardoor bijvoorbeeld minder zuurstof beschikbaar is in de bak.
In sommige gevallen kan een kaamlaag zelfs wel handig zijn, om bijvoorbeeld
kleine visjes mee te voeden, aangezien de kaamlaag allerlei micro-organismen
bevat.
Natuurlijk moet er ook gekeken worden naar de oorzaak van de kaamlaag.
Blijkt namelijk dat je filter niet goed meer werkt, dan heeft dat bekende andere
nadelige effecten. Water meten is dan een aanrader!
Ander soort kaamlaag
Naast deze bekendste en meest voorkomende kaamlaag bestaat er ook nog een
andere soort kaamlaag. Dit is een zeer hardnekkige variant, want hij is niet weg
te krijgen door de uitstroom hoger te hangen. Dit zal namelijk alleen maar zorgen voor bellen in de kaamlaag. Deze variant is te herkennen aan een groene
kleur (lijkend op alg). Door de vetten in het voer trekt hij wel open, maar gaat
na verloop van tijd weer dicht. Doordat deze ontstaat door overvoeren komt hij
vaak voor in kweekbakken of garnalenbakken.
10
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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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Mocht het zijn dat de blauwalg volgt na een kaamlaag, komt dit misschien door
teveel eiwit(voeren) of een vervuiling. Wat er dan gebeur is dat op de kaamlaag
blauwalg komt liggen. Dit komt doordat het lekker warm, lekker dicht bij de
lampen, en vuil (bijvoorbeeld voer wat niet opgegeten is) kan zich ophopen, dit
zijn voor de blauwalg ideale omstandigheden.
Het begint dan meestal tegen je achterwand aan.
Door: Mars (lid 1259 van het Aquaforum)

Algen onder controle houden met gerststro.

O

nderstaand artikel heeft vooral betrekking op de vijver, maar kan ook
voor menig aquarium het ei van Columbus zijn. Bedenk eens wat een
juiste hoeveelheid gerststro in uw potfilter voor positieve effecten op uw aquarium kan hebben. Wilt u na het lezen van dit artikel zelf de proef op de som nemen, ga dan wel heel voorzichtig te werk. Zet uw bevindingen op papier en
stuur deze naar de redactie voor plaatsing
En dan nu het artikel. (Red.)
Algen veroorzaken een aantal problemen in het water.
Zo belemmeren ze de doorstroming van bodemdrains, blokkeren pompen, verstikken onderwaterplanten en doen filtermedia dichtslippen. Bij ernstige algenbloei kunnen ze enorme schade toebrengen aan het ecosysteem van de vijver.
Problemen met algen kunnen gaan van een onleuke kleur, tot onaangename
geur en zelfs zuurstoftekort in het water met de dood van vissen tot gevolg.
De meeste vijver- en koiliefhebbers hebben regelmatig met algen af te rekenen,
maar ook grote natuurlijke meren en beken hebben steeds meer last van algen.
Wereldwijd is algenbloei te wijten aan de verhoogde concentratie van nutriënten (nitraten en fosfaten) in het water en natuurlijke
processen.
Door hun kleine omvang en snelle groei zijn eencellige algen moeilijk onder controle te houden. Afsnijden
en andere mechanische mogelijkheden kunnen gebruikt worden om draadalgen te verwijderen maar dit
kan slechts op beperkte schaal en met veel geduld.
Algen zijn gevoelig voor onkruidverdelgers, maar dit
is op zijn beurt dan weer schadelijk voor de waterplan(Vervolg op pagina 16)
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Wij stellen aan u
voor:
De Copeina arnoldi
beter bekend als:
De Spatzalm
Lengte van de vis: ca 8 cm
Familie: Lebiasinidae
Herkomst: Oost Brazilië
Ph: 6,5 - 7
GH: 5 - 8°
Temp 25 - 29°C
Lengte maximaal: 7,5 cm
Houdbaarheid in het aquarium: Redelijk. Het is niet zo,n erg sterke vis,
maar wel bijzonder interessant.

W

e hebben hier wel met een bijzondere vis te maken. Wanneer we de
spatzalm aan ons aquarium hebben laten wennen, zullen we aan de
schoonheid veel plezier beleven. Het is een mooie gekleurde vis met
een indrukwekkend vinnestelsel.
De kleuren zijn moeilijk te beschrijven, maar het is net of er een zilveren vlies
is getrokken over een roodachtig-bruine ondergrond. In de onderste lob van
staartvin en rugvin is nog wat zuiver rood terug te vinden, met in de rugvin als
extra nog wat wit op de eerste vinstralen. Over het lichaam loopt, als de spatzalm goed op kleur is, een ietwat zigzaggende donkere streep van de staart naar
de kop.
Wanneer we deze vis in een niet te klein aquarium houden komt hij pas tot zijn
volle recht. Maar daar zijn toch wel enkele voorwaarden aan verbonden. We
moeten ten eerste zorgen dat het donker is. Omdat de vis van nature nogal
schuw is neemt de bodem een deel van zijn schuwheid weg. Ook moeten we er
voor zorgen dat het water een hardheid heeft avn 6 tot 10dH, en het moet zwak
zuur zijn. De temperatuur kan nogal hoog zijn wat komt omdat hij zich in de
natuur in de bovenste lagen van het aquarium ophoudt. Als we er dan voor zorgen dat de temperatuur tussen de 24 en 26° is, zal de spatzalm u daarvoor dank14
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baar zijn.
We moeten ook nog wat grove plantenbladeren boven het water laten uitgroeien.
Ten eerste is dit omdat de spatzalm niet van al te veel licht houdt en ten tweede
omdat hij zij eieren daartegen afzet. Dus boven water. Het is nl. een vis met een
groot vinnenstelsel, dat hij gebruikt om zich aan de planten vast te kleven. De
spatzalm spring boven water uit en kleeft zich aan een blad vast om even later
zich weer in het water te laten vallen. Dat gaat als volg: het mannetje dat aanzienlijk mooier is dan het vrouwtje, zoekt eerst een geschikte plaats om de eieren af te zetten, waarna het vrouwtje hem opzoekt Op die manier worden ook
de koppels gevormd. Na een generale repetitie van het mannetje springen uiteindelijk beide vissen uit het water en kleven zich aan het blad vast. Hierop
worden dan de eieren afgezet, die door het mannetje bevrucht worden. Dat gaat
zo,n 5 tot 20 sprongen door. Dit alles speelt zich af in een tijdsbestek van enkele uren tot een dag. Daarna blijft het mannetje onder het blad in het water rondzwemmen en spat om de 15 tot 30 minuten de eieren nat. Vandaar de naam
SPATzalm.
Wanneer nu de eieren na verloop van ongeveer 36 uur uitkomen is het zaak de
ouders uit het aquarium te verwijderen , omdat niet zelden de ouders zich aan
de jongen vergrijpen.
Dit alles kunt u alleen maar zien als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn, dat het water een zuurgraad heeft van pH 5,5 tot
6,5 en de Duitse hardheid niet hoger is dan 3 tot 7. ook moet dan de temperatuur nog opgevoerd worden tot 27° C.
Nu moeten we ook aan het voedingspatroon nog wat doen. De spatzalmen willen voor deze prestatie veel en variabel levend voer.
Soms zijn ze bereid om ook nog wat droog voer te eten, maar dan toch wel met
lange tanden. Ook willen ze niet gehouden worden met al te drukke vissen in
hetzelfde aquarium. Ze willen zelfs niet dat u al te veel aan uw aquarium werkt,
want dat maakt deze schuwe vis onrustig, wat de afzet nadelig beïnvloedt. Als
u aan al deze voorwaarden hebt voldaan, zult u beloond worden met zo,n 50 tot
200 jonge spatzalmen, die al snel zullen kleuren en ook snel fijn voer zullen
consumeren.
Het loont de moeite om deze vissen een keer aan te schaffen, want het zijn met
hun aparte manieren wonderen in deze toch al zo wonderbaarlijke wereld.
Bron: Aquariumhouden als liefhebberij
Door: A.Sanderse
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ten en vissen. Meer zelfs, door gebruik te maken van deze middelen zullen ook
de waterplanten minder groeien. (misschien afsterven) Je krijgt tijdelijk een
helder water maar nadien, wanneer de algen terug beginnen te groeien hebben
ze geen concurrentie van de waterplanten met een nog grotere algenexplosie als
voorheen.
Het Centre for Aquatic Plant Management (CAPM) heeft onderzoek gedaan
naar een nieuwe methode om algen onder controle te houden welke veel van
bovenstaande problemen voorkomt.
Het gebruik van gerststro in water werd getest in een grote groep van situaties
en in verschillende landen en bewees heel succesvol te zijn in vele situaties
zonder gekende neveneffecten. Deze methode levert een goedkope en natuurvriendelijke manier om algen te controleren in zowel tuinvijvers als beken en
zelfs meren.
Hoe het werkt
Om gerststro effectief te leren gebruiken is het belangrijk dat je weet hoe het
werkt. Wanneer het gerststro in het water geplaatst
wordt start het ontbindingsproces. (rotten) Hierbij komen een aantal specifieke chemische stoffen vrij dat
de algengroei afremt. Het rottingsproces is een microbiologisch proces en hangt af van de watertemperatuur. Het gaat sneller in de zomer en trager in de winter. Het duurt 6 tot 8 weken vooraleer het gerststro
actief is als de watertemperatuur beneden de 10 graden Celsius is, maar het duurt slechts 1 tot 2 weken
wanneer de watertemperatuur meer dan 20 graden
Celsius bedraagt. Tijdens deze periode zullen de algen
blijven groeien. Nadien zal het gerststro zijn chemische stoffen geleidelijk vrijgeven totdat het haast volledig is ontbonden. De duur van deze periode hangt af
van de watertemperatuur en de manier waarop het stro is aangebracht. Het
gerststro blijft actief voor een periode tussen de vier en zes maanden, nadien
neemt de activiteit snel af. Alle details van hoe het precies werkt zijn nog niet
allemaal onderzocht. Nog maar enkele van de stoffen die vrijkomen bij het proces zijn herkend, het overgrote deel is niet giftig, terwijl sommige een klein
giftig effect hebben zoals in de vrijgekomen concentraties. Het is mogelijk dat
een combinatie van verschillende factoren door het ontbinden van het stro een
anti algen activiteit oplevert. Het volgende is wel al bekend en algemeen aanvaard:
1. Wanneer het stro in het water geplaatst wordt, zullen bepaalde stoffen vrijko
(Vervolg op pagina 19)
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men en oplossen in het water. Water zal bruin kleuren. De bacteriën zijn in
grote hoeveelheden aanwezig in dit stadium.
2. Na een tweetal weken zullen de bacteriën vervangen worden doorschimmels.
Bij deze ontbinding komt de stof lignin en nog andere celwandstoffen vrij.
3. wanneer stro rot, zullen celwandstoffen in verschillend tempo ontbinden.
Lignin is blijvend en wordt nog waarschijnlijk altijd afgegeven aan het water
als andere stoffen al zijn verdwenen. Ontbinding van lignin leidt naar een meer
oplosbare lignin vorm en andere ontbindingsstoffen. Deze ontbindingsproducten worden hoogstwaarschijnlijk vertransporteert door bacterie -en schimmelenzymen in verschillende zuren vooraleer ze aan het water worden afgegeven.
Soorten van stro
Gerststro werkt het meest efficiënt en het langst in vergelijking met andere
strosoorten. Als vervangende strosoort kan ook tarwe, lijnzaad, koolzaad en
lavendelstengels gebruikt worden. Dit artikel handelt over het gebruik van
gerststro. Als andere strosoorten gebruikt worden kunnen de in dit artikel vermelde gegevens afwijken. Wat je echter nooit mag doen is niet voldoende gedroogd of groene vegetatie gebruiken. Het geeft nutriënten (voedingsstoffen)
vrij aan het water waar de algen nog maar van zouden groeien. Ook gaat het
rottingsproces te snel en kan zuurstofgebrek optreden.
Het effect
Het is een misvatting om te stellen dat, van
zodra je het gerststro in het water brengt, de
algen worden afgeremd. Er is een zekere tijd
nodig vooraleer de anti algenstoffen worden
afgegeven aan het water bij het ontbindingsproces. De watertemperatuur speelt een heel
belangrijke rol.
Het is ook zo dat kleinere zweef algen (die het
groene water veroorzaken) sneller zullen verdwijnen, binnen de 6-8 weken na het starten
van het proces, terwijl de grotere, meer ontwikkelde draadalgen langer zullen
overleven. Wanneer we het gerststro te laat aanbrengen en wanneer de draadalgen groei sterk is, zullen de draadalgen misschien het eerste seizoen niet voldoende onder controle zijn. Het is daarom aanbevolen om het stro zo vroeg
mogelijk in de lente aan te brengen, nog voor dat de draadalgen beginnen met
groeien.
Productie van de anti-algenstoffen
De nuttige anti -algenstof fen die geproduceerd worden vanuit het rottingspro19
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ces wordt enkel verkregen in een zuurstofrijke omgeving. Er moeten immers de
juiste stoffen geproduceerd worden. Wanneer het stro te dicht opéén gepakt is
krijgen we geen voldoende doorstroming van zuurstofrijk water door het stro
met een anaëroob milieu tot gevolg. In deze omgeving zal enkel maar het buitenste stro de specifieke anti algenstoffen produceren. In het binnenste gedeelte
is er geen zuurstof. Er kan dan een productie van stoffen ontstaan waar algen
hun voordeel mee doen.
Het effect in de vijver
Uit experimenten is gebleken dat het ontbindingsproces van het gerststro waarbij de anti algenstoffen vrijkomen, geen invloed heeft op andere (meer ontwikkelde, hogere) waterplanten. Er zijn ook geen schadelijke neveneffecten op
vissen.
Hoeveel gerststro gebruiken?
De hoeveelheid stro dat je moet gebruiken hangt niet af van de vijver inhoud,
maar van de vijveroppervlakte. Di t komt omdat het merendeel van de algen
boven aan het vijveroppervlak groeien. Daarom wordt de hoeveelheid gerststro
berekend volgens het aantal vierkante meters vijveroppervlakte. De dosis gerststro hangt af van de algengroei op het moment van toepassing.
Om te beginnen, vijvers met een sterke algengroei is de veilige dosis 50 gram/
m2. Volgende dosis is de helft van de begindosis, 25 gram/m2. Zodra de algengroei onder controle is wordt een onderhoudsdosis van 10 gram/m2 voorgeschreven.
Wanneer, waar en hoe aanbrengen?
Hoewel het gerststro elke tijd van het jaar gebruikt kan worden is het beter om
gerststro in te zetten nog voor de algengroei begint. De anti algenstoffen die
afgegeven worden aan het vijverwater hebben veeleer een preventieve werking
om algen tegen te gaan dan algen te doden.
Daarom doe je er best aan om het gerststro aan te brengen in de lente of herfst,
wanneer de temperaturen wat lager zijn. Het stro wordt binnen de maand actief
en zal gedurende 6 maanden algengroei voorkomen. Let wel dat algengroei
snel kan toenemen zodra het gerststro is uitgewerkt.
Het is aanbevolen om elke 4 tot 6 maanden een nieuwe bundel gerststro aan te
brengen volgens de aanbevolen dosis hierboven beschreven. Een absolute vereiste om algen te bestrijden
met gerststro is het verzekeren van een voldoende waterbeweging en aanvoer van zuurstofrijk water door
de bundel gerststro.
Het is van enorm belang dat een zuurstofrijk milieu
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met aërobe bacteriën in de bundel gerststro aanwezig is. Verpak daarom het
gerststro nooit té dicht op elkaar. Verpak het stro los en gebruik een netzak
(een zak waarin aardappelen verpakt worden voldoet uitstekend).
Omdat in tuinvijvers de waterbeweging relatief laag is moet de zak met gerststro in de bovenste waterlagen aangebracht worden. Aan de waterval of voor de
uitstroom van de fitter zijn uitstekende plaatsen. Door de bundel gerststro in
een omgeving te hangen waar waterbeweging is worden de anti algenstoffen
beter over de vijver verdeeld.
Waarschuwing!
Het gebruik van gerststro is niet zonder gevaar. We lazen dat hoe warmer de
water temperatuur is hoe sneller het stro werkt , maar in de zomerperiode kan
er zuurstofgebrek in de vijver optreden door de enorme werking van de bacteriën op het rottende stro. Bij koudere watertemperaturen is de kans op zuurstof
tekort heel wat lager. Vermijd het gebruik van hoge dosissen gerststro in de
zomerperiode en zorg voor voldoende beluchting van het water
Gerststro in de vijver aanbrengen om algen onder controle te houden is een natuurlijke methode. We laten het stro rotten, waarbij bepaalde effectieve stoffen
vrijkomen die algen eerder voorkomen dan doden.
Verwacht geen wonderen van gerststro. Het gebruik geeft geen garantie op
kristalhelder water en vraagt ook enige tijd, maar het is de moeite om het te
proberen als je geen voorstander bent van diverse anti algen producten.
Geraadpleegde literatuur: IACR-Centre for Aquatic Plant Management
Information sheet 3 Control of Algae Using Straw.
Auteur: Lef De Leander, site The Pond Library, uit De Zilverhaai Beringen

Goudwinde, een scholenvis voor de vijver.

D

e Goudwinde (Leuciscus idus) is met zijn beweeglijke sierlijk-heid ongetwijfeld de meest dankbare en ideale siervijvervis waar je als vijvereigenaar het hele jaar veel plezier aan beleeft. Ze zijn interessant omwille van
hun sierlijke verschijning en ja-gen de hele dag aan de oppervlakte op insecten. Ze mogen dan ook in geen enkele siervijver ontbreken.
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Uiterlijk
De Goudwinde is oranjekleurig (van diep tot bleek oranje), veelal met donkergekleurde vlekjes. Het is een snelle maar schichtige siervis die 25 tot 50 cm
lang kan worden. De vijver-grootte is bepalend hoe groot de Goudwindes uiteindelijk wor-den. Tweejarige windes meten ongeveer 16cm, vijfjarige 34cm
en tien jaar oude vissen kunnen 50cm bereiken.
Verspreiding
Europa, van de noordelijke Alpen tot Siberië. Windes komen zelden in natuurlijke rivieren en meren voor. Vanuit Zuid-Duitsland werden ze sinds 1868 in
alle gematigde gebieden uit-gezet in vijvers van parken en tuinen, stilstaande
en langzaam stromende wateren.
In de vijver
Windes zijn makkelijke, sterke, weinig eisende scholenvissen en voelen zich in
hun nopjes wanneer ze in een groep worden ge-houden. Zorg daarom voor
minstens 5 exemplaren, anders ver-schuilen ze zich en gedragen zich schichtig.
Het zijn oppervlak-tezwemmers waarbij u als vijverliefhebber kunt genieten
van hun sierlijke zwemkunsten ook al is het donker en koud weer. Door hun
snelle en wendba-re, gestroomlijnde lichaam met krachtige, korte staart, vallen
ze zelden ten prooi aan katten, reigers en para-sieten. Ze eisen wel zuurstofrijk, stromend water. Ze houden van een spetteren-de fontein of waterval.
Na steuren zijn windes het meest gevoelig voor zuurstof-tekort. Windes leven
in vijver-water optimaal tussen de 4-25 °C. Het zijn goede, winter-harde vissen, die de winters in onze gebieden kunnen overle-ven als de vijverdiepte
maar mimimaal 80cm is. Windes zijn alleseters. Ze eten graag allerlei insecten
in en rond het water. O.a. muggenlarven, muggen en wormen staan op hun menu. Naast de natuurlijke, levende bronnen eten Goudwindes ook korrelvoer.
Echter wanneer voldoende natuurlijke bronnen aanwezig zijn kunnen Goudwindes best zonder dit extra voer. Ze zullen extra aangereikt voer dan laten
liggen. Een goed uit-gebalanceerde speciaalvoer komt de intensiteit van de
kleur ze-ker ten goede. Desondanks zijn het alleseters en als karperach-tigen
blijven ze van waterplanten af en zijn het weinig belasten-de vissen. Verder
lusten ze ook we kleine visjes en de eigen ei-tjes. Het is een ideale siervijvervis
die nauwelijks of niet in de bodem woelt. Windes zijn heel sociale vissen, niet
alleen voor het eigen geslacht, maar ook voor andere siervissen. Met Koi worden ze ook soms wel samen gehouden maar het moet wel gezegd, dat Koi minder rustig en tam bedrag vertonen wanneer ze samen met windes opgroeien.
Voortplanting en kweek
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Windes planten zich heel gemakkelijk voort. De eieren worden afgezet op geringe diepte op stenen of planten. Er kan wel wat schade aan waterplanten optreden tijdens de paaitijd. Na 2 tot 3 levensjaren zijn de jongen volwassen. Het
geslachtsonder-scheid is bij windes niet eenvoudig te maken. Het mannetje is
meestal wel groter en dieper gekleurd en vertoont tijdens de paaitijd, van april
tot juli, voortplantingspuntjes. Het paaien duurt 2 à 3 dagen en kan al plaatsvinden bij lage watertempe-raturen. Het duur 10 tot 20 dagen voor de eieren uitkomen. De larven zijn circa 6 mm groot.
Geen medicatie
De winde kan heel slecht tegen medicatie. Houd hiermee rekening bij ziektebehandeling als je vijver bevolkt is met windes
Acrobaten
Goudwindes zijn echte springers. Ze maken er geen probleem van om 30 cm
uit het water te springen om rondvliegende muggen te vangen. Dit gebeurt vaak
tegen het vallen van de avond. Het plaatsen van een lichtbal op het water zorgt
voor een echte springshow omdat hier muggen en andere insecten op af komen.
Zelfmoord
Hun uitbundige springgedrag kan ook wel een fatale gevolgen hebben. Zeker
de grotere exemplaren kunnen door hun kracht naast de vijver belangen met
alle gevolgen van dien. Let ook op springgedrag bij het verhuizen naar een andere vijver van voor-al grotere Goudwindes.
Andere varianten
Er zijn nog een aantal andere varianten van de
Goudwinde te koop in de vijverhandel. Ze hebben identiek dezelfde eigen-schappen maar verschillen in kleur zoals de Blauwe winde of de
gewone (Zilver)winde. Er bestaat ook Sluierwinde, Regenboog-winde en Driekleurenwinde.
Vaak wordt de Zilverwinde verward met Blankvoorn. De Blankvoorn heeft echter een oranje- Goudwinde (Leuciscus idus)
rode iris. Bij de winde is de iris licht van kleur.
Aan het aantal schubben op de zijlijn is het verschil nog beter te herkennen. De
winde telt tussen de 56 en 61 schubben ter-wijl de Blankvoorn beduidend minder schubben telt, tussen de 43-47. Ook aan de rugvin herkennen we het verschil. Bij de winde staat de rugvin iets naar achteren tegenover de buikvin. Bij
de Blankvoorn staat de rugvin recht boven de buikvin.
Bron: Zilverhaai. be
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Tien smoezen om niet aan de huiskeuring mee te doen!!!
1. Ik heb nog nooit mee gedaan en ben bang dat ik afga.
(Onzin je leert er juist veel van)
2. Mijn aquarium is niet mooi genoeg.
(Dat beslist de keurmeester)
3. Ik heb last van algen.
(De keurmeester heeft er vast een goed advies voor)
4. Mijn aquarium is pas ingericht.
(Dus een goed moment om iets op aanraden van de keurmeester wat aan te
veranderen)
5. Mijn vissen zijn niet allemaal volgroeid.
(De gezondheid is veel belangrijker)
6. Volgend jaar doe ik mee, ik moet de techniek nog verbeteren
(Als de inhoud maar goed is)
7. Die keurmeester komt er bij mij niet in, hij gaf mij eerder te weinig punten.
(Tja je kunt natuurlijk een goed advies als kritiek zien)
8. Ik heb geen aquarium.
(Snel één aanschaffen)
9. Op de keuringsdatum moet ik met mijn vrouw winkelen gaan.
(Kan ook na de keuring en neem dan ook wat visjes mee)
10. Ik wil anderen ook eens de kans geven om kampioen(e) te worden .
(Sportief, maar laat dan wel zien hoe je kampioen wordt)
Al deze tien redenen zien wij als bestuur, geen reden om niet mee te doen, oké,
punt 8, dat is in ieder geval een goede reden.

U kunt zich nu opgeven voor de huiskeuring
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Inschrijfformulier vereniging keuring
categorie:

O
O
O
O
O
O

A1
A2
B1
B2
C1
C2

(gezelschap zoetwater)
( special zoetwater)
( gezelschap zeewater)
( speciaal zeewater)
(gezelschap terrarium)
( speciaal terrarium)

inschrijf formulieren dienen uiterlijk 8 oktober
Ingeleverd te worden bij de secretaris of in de visbeurs.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Tel No:
Datum

Handtekening
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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:
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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

H

et heeft een aantal maanden geduurd, maar ze zijn er weer. Bij het
rondstruinen bij leden, kwekers en op het internet prijzen gezien die er
niet om logen, minimaal € 1,50 per stuk moest ik er voor betalen en
dan zijn ze duurder dan de rode variant ervan.
De bijengarnaal is er dus weer en voor een prijsje, oké iets duurder dan verleden jaar, maar zoals u van ons gewend bent een heel klein prijsje, maar op is
echt op voor deze prijs, dus schrikt u niet u betaalt per stuk € 0,75.
Blijvend in prijs verlaagd zijn de cryptocorynen, deze planten die al voor de
ongelofelijke prijs van € 2,65 verkocht werden, geven we nu weg voor de belachelijke prijs van € 2,20 per pot.
Hele mooie vissen zijn die van de regenboogfamilie. Deze uit Australie afkomstige vissen zijn zeer kleurrijk en degenen die wij nu in voorraad hebben heet
de Meanotaenia Praecox. Deze regenboog heeft een blauw lichaam en rode
vinnen. Deze relatief kleine vis kunt u meenemen voor € 3,95 p/s.
Een aantal weken geleden hebben wij een aquarium opgehaald bij een lid van
ons die zijn zaak overdeed. Wij mochten het aquarium hebben dat vol met mos
en diverse vissen zat. Gelukkig hebben wij (lees Willem H.) de firma Molenaar
en Leek zo gek gekregen om het aquarium op te halen en bij ons verenigingsgebouw neer te zetten. Dit deden zij belangeloos, waarvoor wij ze natuurlijk
wel bedankt hebben met wat lekkers.
Het aquarium hebben wij draaiend laten staan, omdat er wel wat aan hersteld
moest worden. Toen ik planten had gehaald en net zou weg gaan om wat te
eten ( dat doe ik ook nog ) keek ik nog even in het aquarium en wat bleek tot
mijn grote verrassing er zwom een jonge Kardinaal in en dat had ik in mijn jaren bij de Glasbaars en daarvoor nog niet meegemaakt, dat ze in het volle aquarium groot werden.
tot ziens in de Visbeurs,
Tom Looijestein
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