“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 september 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

Vrijdag
28 oktober
Zaterdag/zondag 29/30 oktober
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Onderwerp

Tijd

lezing dhr Poelemeijer
Open aquarium dagen

20:00

Verenigingsinformatie

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Op dinsdag zijn wij gesloten
Willem Barentszstraat 167/169, 1782 WZ Den Helder

Tel. (0223) 610882

DE KLEINE KLUSMEESTER

GEEN KLUS TE KLEIN!

tel: 06-270 640 74
www.dekleineklusmeester.nl
info@dekleineklusmeester.nl
Kijk gerust eens op de website
voor meer informatie.
Webshop voor brandpreventie en inbraakpreventie

Vloerisolatie
Brandpreventie
Inbraakpreventie
Tuinwerkzaamheden
Rioolwerkzaamheden
Vervoeren goederen
Afval (grof) afvoeren
Ophangen huisraad
Klein sloopwerk
Verhuishulp
Laminaat
Klein tegelwerk
En nog veel meer!

Service op maat

de beste opticien van Noord Holland
Geeft u als lid van de glasbaars 10% korting op elke aanschaf
in de winkel

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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E

Van de bestuurstafel

n voor je het weet is het weer
september en zijn de meeste
weer aan het werk.
Zoals de meeste weten ben ik 2e
comm. materiaal en belast met het
onderhoud van het clubgebouw.Zo
hebben we nu ook het grote hek spijlen er tussen gelast zodat als het hek
is afgesloten er geen kleine kinderen
meer op het terrein kunnen komen.29
en 30 oktober worden er weer open
aquarium dagen gehouden en vrijdag

H

28 oktober word er een lezing gehouden door de heer Poelemeijer het is
wel jammer dat bij de lezing vaak de
zelfde gezichten zien en bijna nooit
nieuwe gezichten. Zelf heb ik geen
aquarium maar terrariums met slangen en hagedissen maar met de open
dagen ben ik van plan om een paar
terrariums neer te zetten.
Martijn Klaver
2e comm.materiaal

Deze vis bestaat echt
et is de blobvis. Hij zou ook „Kale - Arie - van - hiernaast, kunnen
heten vanwege zijn opvallend menselijke gezicht.

Als je langer naar hem kijkt is het net of hij elk moment kan gaan praten: “Ik
heb het zo zwaar. Mijn vrouw en kinderen zijn mij ontvallen”, zou Kale Arie
zeggen. En misschien is dat ook wel echt waar. Want zelfs op de 1.000 meter
diepte waar Arie woont, schrapen zware vissersnetten voor de kust van Australië en Tasmanië het leven weg. Dat blobvissen oneetbaar zijn en dus nutteloze
bijvangst is, doet er niet toe. Gek, toch? Dat vindt Greenpeace in ieder geval
wel. Daarom pleiten we voor het instellen van zeereservaten, voordat de zeebodem straks net zo kaal is als de kop van blobvis Arie
6
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Onder de aandacht
Uw laatste kans

Ga snel naar blz: 25
En schrijf u in voor de

Huiskeuring

Komt u ook?
Op vrijdag 28 oktober geeft de
Hr. Poelemijer een lezing over de
samenstelling van aquariumwater
Na de pauze zal de film:
“Reef or Riches”
worden vertoond

Aanvang 20:00
7

a.v. “De Glasbaars”

De verzorging van aquarium planten

O

ver de juiste verzorging van aquariumplanten is in de aquariumliteratuur dikwijls weinig te vinden. Er wordt wel hier en daar gewag gemaakt van kleibolletjes, ijzermest, CO2 bemesting, turf en kant en klaar te kopen voedingsmiddelen, maar veel goede informatie is meestal niet te vinden.
Voor kamer en tuin planten vinden we in de literatuur wel de nodige informatie
over de verzorging van die planten maar de aquariumplanten zijn echter stiefmoederlijk bedeeld. En als er al gewag gemaakt wordt van aquariumplanten
verzorging dan zijn het meestal aspecten die een auteur eenmalig meegemaakt
heeft.
Als je de hoeveelheid aquariumplanten ziet die wekelijks in de aquariumspeciaalzaak over de toonbank gaan dan lijkt het wel of aquariumplanten geconsumeerd worden. Maar alle of bijna alle aquariumplanten
dienen in een aquarium te groeien en de aanschaf zal in
de normale gevallen bij een eenmalige aankoop dienen
te blijven.
Om een goede plantengroei in het aquarium te bewerkstelligen moeten we aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Zo moeten we weten dat bijna alle planten die we aanschaffen in de aquariumspeciaalzaak of visbeurs door
de plantenkwekerijen in moerascultuur worden gekweekt. Zo weten we ook dat een zeer groot deel van
Alodea densa
onze aquariumplanten moerasplanten zijn, planten die
zowel onder als boven water kunnen groeien
Nu doet zich het feit voor dat moerascultuur sneller gaat dan onderwatercultuur. Vandaar dat het grote aanbod van aquariumplanten in de winkel uit moerascultuur komt. Nu is het vrij normaal dat bovenwater gekweekte planten, als
we die onder water zetten, een deel of zelfs allen hun bladeren verliezen, want
ze moeten zich weer aanpassen aan de onderwaardeercultuur en dat kost nu
eenmaal enige tijd en zoals gezegd, ze zullen dikwijls alle of bijna alle bladeren
verliezen.
Dit wil echter niet zeggen dat de planten, die dit verschijnsel vertonen, niet
meer geschikt zijn voor het aquarium, enig geduld is hier geboden om de planten aan de gewijzigde omstandigheden te laten wennen. Nu niet direct de planten eruit halen en in de vuilnisbak deponeren maar rustig afwachten totdat zij
8
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hun onderwater vorm weer vertonen.
Geduld is ook hier een schone zaak en ik vermoed dat veel liefhebbers dit geduld niet kunnen of willen opbrengen.
Maar we zouden iets vertellen over de verzorging van waterplanten in het aquarium.
Een aantal hoofditems zijn hier belangrijk, t.w.:
Temperatuur
We weten dat alle planten een optimale temperatuur hebben om optimaal te groeien.
Deze optimale temperatuur kan breed zijn maar
ook een smalle band vertonen. Het is jammer dat
gerenommeerde schrijvers van plantenboeken
hierover niet meer in hun geesteskinderen opnemen, het zou de gemiddelde aquariaan zeker
vooruit helpen om ook zijn planten in goede conditie te brengen en ook te houden. We zijn en
blijven op dit terrein aangewezen op eigen experimenten die soms tot prachtige resultaten leiden
maar ook dikwijls tot de ondergang van de plant.

Alternantera reineckii

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Gelukkig voor ons hebben aquariumplanten een zo‟n breed temperatuur- spectrum zodat het in de meeste gevallen wel goed gaat, die enkele uitzondering
daargelaten.

Licht
Licht
Licht is een levensbehoefte van de planten.
Zonder licht zijn planten ten dode opgeschreven, toch echter niet allemaal, er
zijn planten die geen bladgroenkorrels hebben en dus ook geen energie uit het
licht kunnen halen voor hun groei, zij doen dit op een andere wijze door bijvoorbeeld te parasiteren op een andere plant.
In onze onderwater tuinen komen deze echter niet voor. Zoals gezegd, licht is
een levensbehoefte, maar de planten hebben toch wel enige voorkeuren.
Deze voorkeuren hebben te maken met de hoeveelheid nuttige energie voor de
plant die het licht bevat. Het rode spectrum van het witte licht geeft bijvoorbeeld meer energie aan de plant dan het blauwe
deel van het spectrum.
Het verhaal dat rood licht de groei van de planten
rekt en blauw licht de groei van de planten drukt
heeft hiermede te maken en kunnen dus, zij het om
andere redenen als een juiste constatering beschouwen.
Nu zit er in alle witte lichtbronnen een mengsel
van een aantal kleuren.
We kennen warmtint lampen en koele lampen wat
zijn oorzaak vindt in de hoeveelheid rood of blauw
licht dat er in een lamp verwerkt wordt.
Nu zal het de plant niets uitmaken hoeveel van het
Saururus cernuus
ene en hoeveel van het andere soort kleur in de
(Leids plantje
lamp aanwezig is, voor hem is alle licht goed, mits
hij er voldoende energie uit kan halen voor de
groei.
Bodem
Zoals reeds eerder opgemerkt, veel van onze aquariumplanten zijn moerasplanten. Moerasplanten halen voornamelijk hun voedsel voor de groei uit de bodem
en in mindere mate direct uit het water. Echte waterplanten hebben wel wortels
maar deze zijn meestal nodig voor de verankering van de planten om het wegspoelen te voorkomen en niet direct nodig voor de groei.
Bij het opstarten van een aquarium zullen we hier bij dus terdege rekening mee
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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moeten houden en zorgen dat we een
„voedingsbodem‟ in het aquarium aanbrengen.
Zoals u ziet hebben we voedingsbodem tussen
haakjes gezet. Dit is natuurlijk niet voor niets. In
de aquariumspeciaalzaak zijn massa‟s voedingsbodems te koop. Een keuze hieruit maken is dikwijls moeilijk, nog moeilijker is om de juiste
samenstelling van de aquariumbodems te onderkennen.
Want wat stop je nu onder het zand of grind in
het aquarium. Is de gekochte voedingsbodem
wel zodanig van substantie dat hij niet zal gaan
rotten onder het zand, dikwijls moeilijk te beoordelen.
Er zijn ook voedingsbodems die bestaan uit geAnubias gracilis
bakken kleikorrels, de voedingswaarde hiervan
is discutabel, in gebakken stenen zitten immers ook geen voedingsstoffen meer.
Er zijn nu twee mogelijkheden, u koopt de voedingsbodem in de aquariumspeciaalzaak of onze visbeurs of u maakt hem zelf.
Koopt u de voedingsbodem dan is er toch een aspect waarop u moet letten en
dat is dat u nooit de voorgeschreven hoeveelheid in het aquarium gebruikt maar
neem 1/3 deel van de voorgeschreven hoeveelheid en dat kan zelfs nog te veel
zijn.
Voorzichtig zijn met de gekochte voedingsbodem is hier zeker op zijn plaats.
Want wat gebeurt er in de aquariumbodem?
Nemen we bij de opbouw van een aquarium een bodem van gewassen rivierzand dan zullen in dit aquarium de echter waterplanten het wel doen.
De moerasplanten zullen in het begin een kommervol bestaan leiden. U hebt
een goed filter op het aquarium staan en er zwemmen een redelijke school vissen in, u voert dagelijks en u ververst regelmatig een deel van het aquariumwater en bij dit verversen wordt gelijktijdig de bodem schoon geheveld.
Na een tijdje gaat u het filter schoonmaken, het blijkt dan dat de eerste laag
filterwatten, die het grof vuil opvangen, enigszins vettig aanvoelen. Het vuil
blijft ook gemakkelijk aan de vingers plakken en moet er met zeep afgewassen
worden.
Iets dergelijks zit ook in de bodem want we zullen niet alle vuil er uit kunnen
hevelen en het filter neemt ook niet alle vuil op.
Dit residu blijft in de bodem en vormt hier een laag met meststoffen nu voor de
moerasplanten die het na een eerdere rustige periode die wel noodzakelijk was
voor de vorming van een wortelgestel en nu een voorraad voeding vinden om
(Vervolg op pagina 16)
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K

ort geleden zag ik het hierboven afgebeelde visje rondzwemmen in de
visbeurs. Het was liefde op het eerste gezicht ,en dus zwemmen er nu
10 prachtige exemplaren rond in de bak van de redacteur. Reden genoeg om
wat te zoeken op internet en wat meer te weten te komen over dit bijzonder
mooie visje.

Ik stel u dus ook graag voor aan:
De Melanotaenia Praecox
Beter bekend als:
Dwergregenboogvis
Lengte van de vis: ca 6 cm
Familie: Melanotaeiidae
Herkomst: Nieuw guinea
Ph: 6,5 - 7
GH: 5 - 8°
Temp 22 - 26°C
Lengte maximaal: 6 cm
Min lengte aquarium: 80 cm
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Omschrijving
De Melanotaenia praecox is een klein blijvende regenboogvis die tot zo'n 6
cm lang kan worden. Vooral de mannetjes van dit scholenvisjes zijn onder de
juiste belichting erg mooi, zoals op de foto hiernaast te zien is. Vooral onder
een zwakke verlichting komt de mooie blauwe iriserende kleur goed tot zijn
recht. De vrouwtjes zijn gemakkelijk van de mannetjes te onderscheiden,
doordat zij minder kleurrijk zijn dan de mannetjes en een minder hoge rug
hebben. Ook zijn de vrouwtjes wat voller dan de mannetjes en hebben zij
oranje-gele vinnen in plaatst van de rode vinnen die de mannetjes hebben. Er
komen echter ook vrouwtjes van deze soort voor die net als de mannetjes rode
vinnen hebben.
Doordat deze regenboogvis relatief klein blijft kan hij ondanks zijn drukke
aard ook nog goed in een middelgroot aquarium gehouden worden. Enige
stroming in het water wordt door deze vissen op prijs gesteld. Deze vis doet
het goed in allerlei watersamenstelling, maar enigszins zuur en zacht water is
ideaal. Om de kleuren van deze vissen het best uit te doen komen is een
enigszins zwakke of gedempte verlichting ideaal. Echter een sterke verlichting boven het aquarium wordt niet echt als hinderlijk ervaren door deze vissen. De optimale watertemperatuur voor deze vis is 22 tot 26 graden Celsius.
Gedrag
Regenboogvissen zijn echte scholenvissen, die pas tot hun recht komen in een
groep van minimaal tien stuks. Onafgebroken schieten de mannetjes door de
bak om met elkaar te bakkeleien of om indruk te maken op de wijfjes. Het is
een fascinerend gezicht om te zien hoe een mannetje zich uitslooft, zodra er
ook maar een vrouwtje naar de planten kijkt. Of ze nu wat te eten zoekt, eieren wil afzetten of zomaar wat rondzwemt: hij is constant alert. Bij de schijngevechten tussen de mannen onderling vallen nooit klappen. Er wordt wel
veel gepronkt, maar daar blijft het dan ook wel bij. Tijdens de eiafzetting valt
het op dat de kleinste mannetjes constant weggejaagd worden, terwijl de
'grote jongens' elkaars aanwezigheid dulden. Waarom dit zo is, is niet duidelijk, maar een effectief selectiemechanisme is het wel, want de kleinere
(zwakkere) mannetjes lukt het slechts zelden om met een wijfje te paaien.
Kweek
De kweek is redelijk eenvoudig. Dagelijks worden een tiental eieren afgezet
en bevrucht tussen de planten. De eieren moeten dan in een aparte bak gedaan
worden daar de ouders ook wel een eitje of een jong lusten. De jongen komen
na een week uit en moeten worden grootgebracht met het fijnste stofvoer. De
Jongen groeien vrij langzaam.
15
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(Vervolg van pagina 13)

tot groei te komen.
Alle afvalstoffen in het aquarium kunnen we nu eenmaal niet met een filterpot
en hevelen verwijderen, gelukkig maar. Denk nu niet dat als er minder geheveld wordt en een kleiner filter gebruikt wordt dat dan de voorraad plantenvoeding inde bodem eerder tot een bepaald volume zal komen.
In theorie is dit wel juist maar de voorraad plantenvoeding zal zich bijzonder
vlug ophopen en er zal vlug een te grote hoeveelheid aan voedingsstoffen aanwezig zijn met het gevolg, en dat kunt u wel raden, blauwe algen. Klei en leem
zijn nu zeer goed in staat om deze voedingsstoffen vast te houden en later aan
de plantenwortels af te geven.
Klei en zeker leem zijn een zeer goede stof om dit proces in goede banen te
eiden en kunnen na verloop van
tijd als voedingsbuffer optreden en
de overtollige afvalstoffen die we
niet op de conventionele manier
kunnen verwijderen opnemen en
in een later studium aan de planten
afgeven.
water
Planten hebben ook water nodig,
niet om te groeien maar om de
voedingszouten in de plant te
transporteren. Echte waterplanten
Valisneria gigantea
hebben het in deze gemakkelijker
dan landplanten, zij staan reeds in het water. In water is een grote verscheidenheid aan stoffen opgelost.
Een aantal hiervan zijn nodig voor een goede plantengroei. Maar de verhouding
tot elkaar van al de opgeloste stoffen bepalen het type van het water.
En zoals de vissen hebben ook de planten een voorkeur voor een bepaald type
water om goed tot ontwikkeling te komen. Een extreem voorbeeld is hier om
zoetwaterplanten in zeewater onder te brengen, zij zullen het in de kortst mogelijke tijd laten afweten en ter ziele gaan, alhoewel alle stoffen voor een goede
plantengroei aanwezig zijn maar de onderlinge verhoudingen zijn niet de juiste.
En ook in zoetwater kunnen grote verschillen optreden, wat de reden kan zijn
dat een bepaalde soort het in dat ene aquarium niet doet en in het andere aquarium wel.
Voedsel
Voor een goede groei heeft de plant voedingsstoffen nodig. Van de ene soort
16
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Automobielbedrijf PEEMAN & SLOT B.V.
Industrieweg 15 Den Helder tel. 0223-634700

Discus Mak Aqua-center
Aquaristiek • Vijvertechniek
Op vertoon van de ledenpas van de NBAT of de a.v. “De Glasbaars”
ontvangt u 10 % korting op aquarium en/of vijverartikelen

Bezoek ook eens onze website: www.aqua-center.nl
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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veel en van andere soorten weinig tot heel weinig.
Een plant gebruik veel koolstof, dit is als CO2 in het water aanwezig.
Het wordt geproduceerd door de vissen en de bacteriën die in het aquarium
aanwezig zijn.
Ook wordt er door het water CO2 opgenomen uit de lucht, weliswaar niet veel
want in onze atmosfeer is de hoeveelheid koolzuur slechts 0,03 %, maar toch.
Deze 0,03 % blijkt toch voldoende te zijn om bij alle landplanten een goede,
normale, groei te weeg te brengen.
Waarom bemesten wij onze aquariumplanten nu zo extreem met CO2? De reden is dat we geen genoegen nemen met een matige groei van onze aquariumplanten maar we willen in een korte tijd een
dicht goed groeiend plantenbestand in ons
aquarium hebben, we hebben blijkbaar niet
het geduld om de natuur zijn gang te laten
gaan om de planten hun normale natuurlijke
groeisnelheid te laten behouden.
Hier is niets mis mee want in de glastuinbouw wordt dit op grote schaal toegepast.
Een klein experiment is hier misschien wel
nuttig.
Koop eens een groene bladplant in een tuincentrum. Zet de plant in de huiskamer en
verzorgt de plant volgens voorschrift. Het
blijkt nu dat de eerste maanden de plant amper groei te zien zal geven. In de plantenkwekerij is deze plant in een korte tijd opgePistia stratiotes
blazen tot verkoopformaat met behulp van
(Mosselplantje)
CO2 bemesting.
In uw huiskamer mist deze plant deze extreme CO2 hoeveelheid en hij zal zich
moeten aanpassen aan de geboden CO2 concentratie van 0,03 % van onze buitenatmosfeer en zijn groei zal zeer matig zijn, althans normaler dan de opgefokte groei in de plantenkwekerij.
Dit gebeurt nu ook bij onze aquariumplanten. Maar omdat wij ook CO2 bemesting toepassen merken we hier weinig van, maar het is wel zo.
Naast de koolstof bemesting hebben de planten ook behoefte aan stikstof. Om
aan deze behoefte te voldoen is een op peil gehouden biologisch proces in het
aquarium nodig, want stikstof wordt in de vorm van nitraat opgenomen en dit
een product van de afvalstoffen van voedselresten, uitwerpselen en urine die in
de bodem en het filter omgezet worden.
Deze stikstofcyclus gaat via ammoniak – nitriet – nitraat.
Het aquarium is in deze enigszins selfsupporting. Ook fosfor hebben de planten
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nodig en ook dit is een product wat in het aquarium geproduceerd wordt, voornamelijk van de voedselresten. Ook het element kalium is nodig wat in combinatie met of nitraat of fosfaat door de planten opgenomen wordt uit het water.
Een tekort hiervan is te voorkomen door regelmatig water te verversen, want in
leiding water zijn ook deze stoffel aanwezig.
De stikstof in nitraatvorm wordt gebruikt voor de vorming van eiwitten en bevordert de bladgroei van de planten.
Fosfaten bevorderen de vruchtbaarheid van de planten en zijn voornamelijk
verantwoordelijk voor de bloei van de planten maar ook voor de aanmaak van
een goed wortelgestel zijn fosfaten nodig.
Kalium zorgt voor een stevige en gezonde plant en verhoogt de weerstand van
de planten tegen allerlei aandoeningen, zoals de beschadigingen bij het stekken
van de planten.
Afhankelijk wat men wil moeten deze stoffen in een bepaalde onderlinge verhouding aan de planten gegeven worden.
Vandaar dat plantenmeststoffen die in de tuincentra te koop zijn altijd voorzien
zijn van de ver houdingsgetallen van N-P-K ( Stikstof-Fosfor-Kalium).
Maar we zijn er hiermee nog niet. Voor een goede groei zijn er nog een aantal
stoffen nodig die we sporenelementen noemen, zoals Magnesium, IJzer, Borium, Molybdeen, Koper, Mangaan, enz.
Alhoewel deze stoffen in een uiterste geringe hoeveelheid nodig zijn, vandaar
dat we ze sporenelementen noemen, zij zijn van essentieel belang om zij dienen
om andere stoffen zodanig te bewerken dat zij opgenomen kunnen worden door
de planten.
Is een van deze, zeg maar, hulpstoffen niet aanwezig dan vertonen de planten
een z.g. gebreksziekte. We kennen allemaal het geel worden van de toppen of
bladeren van de planten wat op een gebrek aan ijzer duidt.
IJzermest toevoegen is dan de boodschap maar als er daarbij ook een gebrek is
aan Magnesium heeft ijzer toevoegen geen nut want het ijzer moet op een bepaalde manier met het magnesium verbonden worden om goed door de planten
opgenomen te worden.
Het zit toch allemaal wel ingewikkeld in elkaar.
Waterbeweging
In de natuur komen stilstaande wateren, langzaam tot matig stromende wateren
en snelstromende wateren voor.
Een plantensoort zal nooit in alle drie de genoemde wateren voorkomen.
Moerasplanten vinden we voornamelijk in stilstaande of matig stromende wateren. Zij zullen zich in ons aquarium wel thuis voelen. Van de echte waterplanten zijn er twee soorten, planten met rozet-vormige bladeren en planten met
lintvormige bladeren. Gaan we uit van snelstromend water dan is het logisch
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dat hierin planten voorkomen met lintvormige bladeren, zoals bv. Zosterella
dubia, zij zijn in staat om dit snelstromend water te trotseren.
Ook enkele Aponogeton soorten komen van nature in snelstromend water voor.
Bijna alle overige aquariumplanten zijn geschikt voor ons normaal aquarium
met zijn stilstaand tot zeer matig stromend water.
Overgenomen uit verenigingsblad “Aquavo”, Purmerend.
Auteur: Jan de Wit.

Aquarium voor de bewoners
van de Zeester

H

et is alweer een tijdje geleden, maar op 18 mei zijn de bewoners van
de zeester verblijd met een aquarium van de Glasbaars.
In het huis aan de Marsdiepstraat in Nieuw-Den Helder wonen vijfenzeventig mensen met dementie. In kleine woongroepen vormen zij hier met
elkaar en met medewerkers een huishouden.
Het aquarium sluit aan bij het inzicht dat een levende natuur en dieren demente
mensen een afleiding biedt en ze ontspant. Leden van onze vereniging knapten
een aquarium op en plaatste het kant en klaar in de zeester.
Henk van Spelden deed de overdracht door het overhandigen van een zakje
visjes aan dhr Nieuwbuurt, lid van de cliëntenraad van de Zeester
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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
geconstateerd botulisme. Er worden
opvallend veel dode vissen en vogels
gevonden, dat geeft aanleiding tot
laboratoriumonderzoek en ja hoor:
botulisme 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 botulismetoxine wordt gevormd
door de bacterie Clostridium botulinum. Dat is een sporenvormende bacterie
die alleen groeit onder omstandigheden met weinig 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 om 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 dan ook veel viseters: zeehonden, zeeleeuwen enzovoort.
Die sporen van de botulismebacterie blijven heel, heel lang in het water aanwezig, ze zijn namelijk ongevoelig voor de hen omringende omstandigheden: watertemperatuur 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 in volle omvang weer te voorschijn kan en zal komen, voortspruitend uit de sporen.
Er zijn zeven verschillende soorten van de botulismebacterie bekend. Niet allemaal zijn ze gevaarlijk voor mens en dier. Botulisme is ook niet iets van de
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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 mensen ernstig ziek werd na het eten van bloedworst die besmet was met
de hier genoemde bacterie. Dat verklaart de naam: botulus is de Latijnse naam
voor bloedworst. De dodelijke dosis is ongeveer 200-300 picogram/kilogram
lichaamsgewicht, wat voor een volwassene van 75 kilo neerkomt op 15 nanogram, of 0,015 microgram, dat is 0,000000015 gram. Dit betekent dat een hoeveelheid van 100 gram genoeg is om de hele wereldbevolking te Er zijn zeven
verschillende soorten van de botulismebacterie bekend. Niet allemaal 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 mensen
ernstig ziek werd na het eten van bloedworst die besmet was met de hier genoemde bacterie. Dat verklaart de naam: botulus is de Latijnse naam voor
bloedworst. De dodelijke dosis is ongeveer 200-300 picogram/kilogram lichaamsgewicht, wat voor een volwassene van 75 kilo neerkomt op 15 nanogram, of 0,015 microgram, dat is 0,000000015 gram. Dit betekent dat een hoeveelheid van 100 gram genoeg is om de hele wereldbevolking te doden.
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 bedreigt 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 in 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 vinnen is er niet meer. Hierna volgt onafwendbaar de dood. De dode dieren worden opgegeten door larven die op hun
beurt gegeten worden door nog gezonde dieren die dan door die besmette larven en maden op hun beurt ziek worden.
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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 endus een betrekkelijk laag zuurstofgehalte. Hoe
krijg je de bacterie of de sporen ervan dan in je bak? Wat dacht u van watervlooien? Wie watervlooien, in zijn te prijzen zorg om voor zijn vissen levend
en vers voer te geven, gaat scheppen en dat doet in water dat met de botulismebacterie is besmet krijgt “gratis” de botulismebacterie en/of de sporen mee. De
verschijnselen zijn exact als boven 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 nu 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 nou toch watervlooien uit besmet
water wil voeren, 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 en dat is alleen watervlooien voeren uit schoon water, dat wil zeggen
water waarvan we zeker weten dat het niet met de botulismebacterie is besmet.
Bron: Ciliata nieuws uit Ridderkerk
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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

J

e kan er tegenwoordig niet meer zonder de computer ook ik ben voor de
bestellingen bijna geheel afhankelijk van dit fenomeen, dus als hij een
keer instort zit je gelijk met de handen in het haar (zelfs als je niet zoveel
meer hebt), beddelen bij andere aquarioten om daar even op de pc te mogen of
in de pauzes op het werk maar ideaal is dit niet,via Willem Hiddink een andere
geregeld maar deze moest nog geïnstalleerd worden en omdat ik daar de balen
verstand van hebt wou Peter Buscop dit wel voor mij doen deze aquarioot heeft
dit perfect voor mij (de glasbaars) geregeld nog bedankt hiervoor zeker omdat
hij ook nog een eigen zaak runt en dan heb je echt weinig tijd deze zaak heet
De Slingerwinkel dus geeft u een feestje of u zoekt iets leuk ga naar
www.deslingerwinkel.nl.
Een elk jaar terug kerend plantje in de zomer is natuurlijk het Hoornblad deze
supergroeier is het ideale tegenwicht voor alg in een beginnend aquarium, maar
ook in een al wat ouder aquarium doet deze plant het uitstekend alleen van superzacht water PH 6,4 en lager is deze plant niet echt gecharmeerd en dat voor
maar € 1,75 per superbos.
We hadden al de jerrycans van 20 liter voor het Osmosewater voor het kleine
bedrag van € 2,50 maar nu ook jerrycans van 10 liter voor de kleinere aquaria
of als 20 liter u gewoon te zwaar is nu zo lang de voorraad strekt € 1,50 per
stuk.
Zoals u weet proberen wij de prijzen van onze artikelen zo laag mogelijk te
houden, maar heel zelden zie ik dat onze prijs te opzichte van een ander toch
wat beter is als die van ons en dan pas ik onze prijs direct aan nu dus ons grind
in zakken van 8kg. Niet tijdelijk maar permanet verlaagd van € 4,25 naar €
3,75 per zak
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