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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, oktober 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   
 

Zaterdag  22 oktober  Huiskeuring 

Vrijdag  28 oktober  lezing dhr Poelemeijer      20:00   

Zaterdag/zondag    29/30 oktober        Open aquarium dagen  

Zondag  6  november   Uitslag huiskeuring           14:00 

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 



a.v. ―De Glasbaars‖ 

6 

Van de bestuurstafel 

T 
raditie getrouw staat de maand 

oktober in het teken van de 

open dagen. Als u nu ons 

clubgebouw bezoekt, zult u zien dat 

enthousiaste vrijwilligers al zijn be-

gonnen met de voorbereidingen. Zo 

komen er bijvoorbeeld mooie show 

bakken in de kantine. 

Ik heb Dhr. Poelemeijer uitgenodigd 

om op vrijdag 28 oktober de openda-

gen te openen met een mooie en inte-

ressante lezing over „het juiste aqua-

riumwater‟. Hij zal u vertellen waar-

aan uw aquariumwater aan moet vol-

doen en vooral hoe u dat in uw aqua-

rium tot stand kunt brengen. 

De lezing is bedoelt voor echt ieder-

een met een aquarium, met of zonder 

ervaring. 

Dhr. Poelemeijer heeft al vaker bij 

onze club een lezing gegeven. Hij is 

een boeiende verteller met veel kennis 

en ervaring, die alles op een heldere 

manier uitlegt.  Dit belooft dus een 

gezellige en leerzame avond te wor-

den. Schrijf 28 oktober alvast in uw 

agenda! 

 

Dit jaar houden we ook een loterij, 

waarbij mooie prijzen te winnen zijn. 

Waaronder een mooie 19” televisie. 

Heeft u nog geen loten? Deze zijn te 

verkrijgen in de visbeurs. 

 

Tot op de opendagen! 
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Onder de aandacht 

Een ieder is welkom 

Op 29 en 30 oktober 

Tijdens de: 

Open aquariumdagen 

Deskundig advies 

De koffie staat klaar 

Verkoop van planten,  

Vissen , voer etc. 

Gratis watertesten 

Nieuwe leden welkom 

Wie vallen er dit jaar in 

de prijzen? 

 

 

Kom naar de uitslag van de 

huiskeuring op zondag 6     

november 

 

Aanvang 14:00 
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Mosballen of mosbollen 

 

D 
e Latijnse naam voor mosbal of mosbol is Cladophora aegagropila. 

Een mosbal is eigenlijk geen mos, het is een sieralg. Het ontstaat door 

alg dat aan bijvoorbeeld een steentje of zo blijft hangen, en al maar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meer alg verzamelt. Het dankt zijn balvorm aan het heen en weer rollen op de 

bodem van een meer. Normaal wil een aquariaan geen algen in zijn aquarium 

maar de mosbal is daar een uitzondering op. De algsoort van een mosbal groeit 

(zeer) langzaam en woekert niet. Het gevolg is dat de bal langzaam groeit en 

zijn karakteristieke ronde vorm houd. 

 

Wat een mosbal zo prachtig maakt is zijn opvallende afwijkende vorm. Deze 

brengt rust, of markering in de inrichting van een aquarium. De mosbal kan als 

decoratie worden gebruikt maar kan ook zeer nuttig zijn voor een garnalen 

aquarium. Een mosbal is een beetje donzig en daardoor blijft er zweef vuil op 

de bal zitten. 

 

Een garnaal of kreeft kan hier lekker op gaan zitten en dit vuil opeten. Gevolg 

is dat de bal mooi schoon blijft en de garnalen of kreeften lekker te eten heb-

ben. Een mosbal is als een spons. Je knijpt er eenvoudig al het water uit. 

Het is goed om ze af en toe in een bakje aquariumwater flink uit te knijpen/

spoelen. Daar knappen ze echt van op. Als ze wat wittig uitslaan of er flinke 

alg aangroeit, kunnen ze kort worden geknipt. Doe dit onderwater omdat ze 

bovenwater gelijk hun vorm verliezen. 
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Het is belangrijk de bol 

regelmatig om te draaien 

om deze in goede staat te 

houden, in de natuur rolt 

de mosbol ook over de 

bodem door de onder-

stroming die er staat op 

de plaatsen waar hij 

voorkomt. Sommigen 

zeggen dat je ze af een 

toe een week in koud water moet laten staan. Dat ze daar reuze van opknappen. 

Als de mosballen even uit het water geweest zijn, is het soms lastig ze te laten 

zinken. Dan is het zaak ze onderwater goed uit te knijpen. Soms is dit een paar 

keer nodig om ze op de plaats te houden. De gassen die tijdens de fotosynthese 

vrijkomen, zorgen ervoor dat de mosbal af en toe naar het oppervlak zal stij-

gen. Wanneer alle gassen ontsnapt zijn zal de mosbal weer zinken. Hierdoor 

verplaatst dit bijzondere plantje zich door het aquarium. 

 

Gelezen in AV Xyphophorus, 

Bron www.dezilverhaai.be 
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Hebben vissen eigenlijk gevoel? 

 

D 
e wetenschap discussieert veel 

over de vraag of vissen bijvoor-

beeld pijn kunnen hebben, en dus 

indirect ook over de vraag of ze kunnen 

voelen.  

 

Vissen hebben over het algemeen goede 

zintuigen, die hen informeren over hun 

omgeving. Ze hebben net als wij zintuigen 

om te zien, horen, ruiken en proeven. 

Daarnaast loopt er over hun hele lichaam 

een lijn die bewegingen in het water regi-

streert, en vangen ze stroom op met hun 

zintuigen. Maar op basis daarvan valt niet 

te zeggen of een vis iets kan voelen. 

 

Sommige vissen hebben flinke hersenen. Het gewicht van de hersenen is bij de 

meeste vissoorten minder dan 1% van het lichaamsgewicht, bij de mens is dat 

circa 2,3%. Sommige vissen hebben grotere hersenen, zoals de olifantsvis, een 

zoetwatervis, waarvan de hersenen 3,1% uitmaken van het lichaamsgewicht. 

Deze vis vertoont in aquaria veel tekenen van intelligentie en gedraagt zich 

volgens sommige biologen speels. Het lijkt erop dat hij graag over zijn buik 

geaaid wordt. Maar we moeten ervoor waken om menselijke emoties aan vis-

sen toe te schrijven, want in evolutionair opzicht staan ze erg van bij ons van-

daan 

 

Zintuigen 

 

Net als alle gewervelde dieren, hebben vissen zintuigen die hen vertellen wat er 

gebeurt in hun omgeving. Zintuigen die vissen in staat stellen om te zien, ho-

ren, ruiken, proeven en aanraken. Bovendien hebben bijna alle vissen een spe-

ciaal zintuig, het zijlijnorgaan, dat hen in staat stelt om objecten op een afstand 

waar te nemen. Vissen hebben ook diverse andere zintuigen die hen helpen te 

voldoen aan de voorwaarden om te kunnen leven onderwater. 
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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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Zien 

 

De ogen van vissen verschillen van die van gewervelde landdieren op een aan-

tal manieren. Bijvoorbeeld, de meeste vissen 

kunnen zien links en rechts en links op hetzelfde 

moment. Een vis heeft geen hals en kan dus zijn 

kop niet draaien. Vissen hebben geen oogleden. 

Bij gewervelde landdieren helpen oogleden de 

ogen bevochtigen en dekken ze af tegen de zon. 

De ogen van een vis worden vochtig gehouden 

door het aanwezige water. De ogen hoeven niet 

te worden afgeschermd van zonlicht omdat zon-

licht zelden extreem is in helder De ogen van 

vissen verschillen van die van gewervelde land-

dieren op een aantal manieren. Bijvoorbeeld, de 

meeste vissen kunnen zien links en rechts en links op hetzelfde moment. Een 

vis heeft geen hals en kan dus zijn kop niet draaien. Vissen hebben geen oogle-

den. Bij gewervelde landdieren helpen oogleden de ogen bevochtigen en dek-

ken ze af tegen de zon. De ogen van een vis worden vochtig gehouden door het 

aanwezige water. De ogen hoeven niet te worden afgeschermd van zonlicht 

omdat zonlicht zelden extreem is in helder water. Sommige vissen hebben on-

gewone aanpassingen van het oog. Bijvoorbeeld: een volwassen platvis heeft 

zijn beide ogen aan dezelfde kant van het hoofd. Een platvis besteedt de meeste 

tijd liggend op zijn zijkant op de oceaanbodem. De ogen van bepaalde diepzee-

vissen zitten aan de uiteinden van uitsteeksels op het vissenkop. Deze uitsteek-

sels kunnen vergroot worden, waardoor de vissen beter om zich heen kunnen 

kijken. Bepaalde soorten vis worden blind geboren. Deze vissen leven in de 

duisternis van de grotten of in de zeebodem. Sommige van deze vissen hebben 

ogen, maar geen kunnen niet zien. Bij anderen ontbreken de ogen volledig. 

 

Horen 

 

Vissen kunnen geluiden horen. Niet alleen geluid dat wordt geproduceerd in 

het water, maar - als het hard genoeg is - ook geluiden afkomstig van boven het 

water. Ze kunnen over heel grote afstanden met elkaar communiceren, doordat 

ze een heel goed gehoor hebben. Meervallen en bepaalde andere vissen hebben 

een scherp gehoor. Vissen hebben een innerlijk oor ingesloten in een kamer op 

elke zijde van het hoofd. Vissen hebben geen uiterlijke oren of trommelvliezen. 

Geluidstrillingen worden vervoerd naar de innerlijke oren door de lichaams-

weefsels. De trillingen die door het gehoor worden opgevangen, worden door 

(Vervolg op pagina 16) 
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Wij stellen aan u 

voor: 

 

De Phenacogrammus 

interruptus       

  
         beter bekend als:   

                                                         

De Kongozalm 
Familie: Alestidae 

Land van herkomst:  Congo 

Maximale lengte: 8,5 cm 

Min. Lengte aquarium: 140cm 

pH: 6 - 6½ 

gH: 8 - 12 

Temp: 24 - 27 °C 
 

 

E 
en om zijn kleurenpracht veel gehouden scholenvis is de kongozalm. 

Zijn naam dankt hij aan zijn natuurlijke habitat, hij komt namelijk uit-

sluitend in bet stroomgebied van de Zaïre-rivier in het westen van Afri-

ka voor. In de koloniale tijden, inmiddels al weer even geleden, heette deze 

rivier de Kongo. 

In 1950 werd hij voor het eerst in Europa ingevoerd, en heeft inmiddels een 

uitstekende reputatie opgebouwd als vreedzame scholenvis voor de wat grotere 

aquaria.  

De kongozalm heeft behoorlijk wat ruimte nodig om zijn staart te kunnen strek-

ken. In een bak met donkere bodemgrond en eventueel wat drijfplanten, om 

gedempt licht te verkrijgen, komen de prachtige kleuren het best tot hun recht. 

De open zwem ruimte kan afgezet worden met enkele dichte plantengroepen. 

Wanneer op enkele plaatsen de begroeiing ook dicht bij de voorruit wat hoger 

is zwemt de school niet alleen van links naar rechts, maar ook nog wat van 

voor naar achter.  

De kongozalm is doorgaans een rustige scholenvis (hij kan echter ook snel 

zijn), en kan dan ook beter niet met agressieve vissen samen gehouden worden 

omdat dan een grote kans bestaat dat hij schuw wordt.  

Zoals bij nagenoeg alle zalmen is de soort erg gevoelig voor geluid en kan be-
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Peter-Jan Taheijter niet tegen de voorruit geklopt worden. 

Phenacogrammus interruptus voelt zich het beste in over turf gefilterd licht-

bruin water. Een licht zure watersamenstelling met een pH van 6,2 en een tota-

le hardheid ergens tussen 4 en 18°DH voldoet, waardoor hij goed in gezel-

schapsaquaria te houden is. De watertemperatuur mag tussen 24 en 27°C lig-

gen.  

Het geslachtsonderscheid is niet erg moeilijk; de man wordt groter (8,5 cm), 

heeft mooiere kleuren en heeft een uitgerekte rug-, aars- en staartvin. Vooral de 

vlagvormige verlenging van het midden van de staartvin is in combinatie met 

de witte zoom eromheen prachtig om te zien.  

Het vrouwtje blijft met haar lengte van 6,5 cm wat korter en heeft minder uit-

gesproken kleuren. De flanken van de mannetjes zijn regenbogen van blauwe 

en gele schitteringen die vooral tegen een donkere achtergrond in het oog sprin-

gen.  

Met goed uitgegroeide dieren wil de kweek nog wel eens lukken. Deze wordt 

in een kweekbak ingeleid met invallend zon- licht of een felle gloeilamp.  

De kweekdieren drijven elkaar door de bak, ,vaarbij paarsgewijs of in de school 

eieren afgezet worden. Het vrouwtje produceert ongeveer 300 eitjes die na het 

kuitschieten naar de bodem zinken.  

Na zes dagen zwemmen de jongen vrij, en voor die tijd moeten de kweekdieren 

uit de bak verwijderd worden.  

De eerste twee weken wordt met infusoriën gevoerd, waarna overgegaan kan 

worden op artemia en fijn droogvoer. In een gezond gezelschapsaquarium 

wordt door de kongo zalmen ook nog wel eens afgezet, maar dan is het sterk 

afhankelijk van de overige bewoners of het jongbroed tot wasdom komt, en 

zelfs of de eitjes de bodem wel bereiken. Vele vissoorten zijn namelijk verzot 

op kaviaar.  

Volwassen dieren lusten graag allerhande levend voer, maar nemen ook genoe-

gen met grote droogvoervlokken. Soms vergrijpt de soort zich ook aan planten, 

en dan bij voorkeur aan de jonge scheuten. Af en toe wat groenvoer uit voor-

zorg kan dus geen kwaad. 

De kongozalm is alles bij elkaar genomen een prachtige scholenvis voor de 

middelste en bovenste waterlagen van de wat grotere gezelschaps- en de West-

Afrikaanse speciaalaquaria.  

 

 

 

 

Peter Jan Taheij 
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de zwemblaas versterkt. Via een verbinding tussen de zwemblaas en het oor 

(het orgaan van Weber) 

gaan de trillingen naar het oor van de vis. 

 

Geur en smaak 

 

Vissen hebben een gevoel van geur. Het is sterk ontwikkeld in vele soorten, 

waaronder meerval, zalm, en haaien. In de meeste vissen bestaat de reukorga-

nen uit twee zakjes, een aan elke kant van de kop. De zakjes zijn gevoerd met 

zenuwweefsel dat zeer gevoelig is voor geuren van stoffen in het water. De 

meeste vissen hebben tevens smaakpapillen in verschillende delen van de 

mond. Bij sommige soorten zitten dergelijke smaakpapillen ook op andere de-

len van het lichaam. 

 

Zijlijn orgaan 

 

Gevoel en het zijlijn orgaan zijn nauw verwant. De meeste vissen hebben een 

goed ontwikkeld gevoel van aanraking. Zenuwuiteinden in de huid reageren op 

de geringste druk en verandering van temperatuur. 

Killivisjes zijn in staat om met hun zijlijnorgaan de rimpels te detecteren die 

worden veroorzaakt door worstelende insecten die in het water zijn gevallen. 

Het zijlijnorgaan van een vis is een inwendig kanaal dat is gevuld met vloei-

stof. Via de kleine poriën in de huid vangt het trillingen op. De trillingen plan-

ten zich voort door dit kanaal en prikkelen de haartjes van receptoren. Deze 

receptoren staan via de takken van de zijlijnzenuw in contact met de hersenen 

van de vis en geven informatie door over de bewegingen van andere organis-

men en van het water. Het zijlijnorgaan is over het algemeen zichtbaar als een 

smalle lijn over de lengte van de vis vanaf de kieuwdeksels tot aan de staartba-

sis. 

 

Evenwichtsorgaan 

 

Een vis heeft drie kanaaltjes met vloeistof in zijn lichaam. Dat is het even-

wichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan staat in verbinding met het gehoor. Wan-

neer de vis van richting verandert, drukt de vloeistof op de haartjes van zintuig-

cellen. Die signalen worden doorgegeven aan de hersens van de vis. De vis 

heeft ook nog zakjes met gehoorsteentjes in zijn lichaam. Die kunnen ook op 

die haartjes drukken. Deze zakjes worden vooral gebruikt voor de houding van 

de vis ten opzichte van de zwaartekracht. Wanneer een vis begint te zwemmen 

in een andere dan een rechte, vlakke positie, bewegen de vloeistof en de ge-

(Vervolg op pagina 19) 
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hoorsteentjes over gevoelige zenuwuiteinden. De zenuwen geven het signaal 

over de veranderingen in de positie van het lichaam door aan de hersenen De 

hersenen stuurt vervolgens boodschappen naar de vinspieren, die zich zodanig 

bewegen om de vis in evenwicht te houden. 

 

Gehoorsteentjes (otolieten) 

 

Gehoorsteentjes (otolieten) zitten in het even-

wichtsorgaan van veel vissen. De variabele 

druk die ze op zenuwen uitoefenen, geeft infor-

matie over de stand die de vis in het water 

heeft. Gehoorsteentjes zijn opgebouwd uit een 

aantal dunne kalklagen. Zoals bij een boom de 

aantal jaarringen gebruikt wordt, kan bij vissen 

de grootste van de drie gehoorsteentjes gebruikt 

worden om de leeftijd te bepalen. Na behande-

ling van de ringen kan zelfs de groei per dag 

bepaald worden en daarmee ook de groeisnelheid of de invloed van bijzondere 

omstandigheden. Voor het onderzoek aan jonge vissen van nog geen jaar oud is 

dit zeer belangrijk. Onderzoekers uit Hamburg ontdekten bij jonge schol die in 

sterk verwarmde getijdenpoelen achterbleven zelfs „stress-ringen‟ in de gehoor-

steentjes. 

 

bron : http://www.natuurinformatie.nl 

 

 

OSMOSEWATER:  

DE VOORDELEN EN TOEPASSINGEN 

 

O smosewater kent vele toepassingen, zo wordt osmose water onder an-

deren gebruik in het aquarium, de keuken, voor de verzorging van 

planten, het wassen van ramen en de auto en vele andere toepassingen. Enkele 

van de toepassingen worden hieronder verder toegelicht. 

 

Aquarium – algemeen 

 

Osmosewater en het aquarium gaan goed samen. Bij een aquarium wordt os-

mosewater veelal gebruikt om de ideale leefomgeving voor vissen te creëren. 
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Ons kraanwater is niet optimaal daar er vele opgeloste stoffen inzitten welke 

schadelijk zijn voor onze vissen. Vissen zullen daardoor op termijn zwakker 

worden en eerder vatbaar zijn voor ziektes. Doordat een osmoseapparaat de 

opgeloste stoffen uit uw kraanwater filtert heeft osmosewater een nagenoeg 

niet meetbare KH. Hierdoor is het een ideaal hulpmiddel om de door u beno-

digde PH te verkrijgen. 

 

Vissen uit bepaalde biotopen stellen in ieder geval hele andere eisen aan het 

water dan wat bij ons uit de kraan komt. Neem bijvoorbeeld vissen uit het 

Amazonegebied. Hiervandaan komen vele soorten welke u in menig aquarium-

zaak kan kopen. Het water in de natuurlijke leefomgeving van deze vissen be-

vat echter zeer weinig opgeloste stoffen en is daardoor erg zacht. Kraanwater is 

daarintegen veelal een stuk harder in vergelijking met water uit de Amazone. 

Door osmosewater te mengen met aquarium of kraanwater kunt u de hardheid 

verlagen en zo de ideale omstandigheden voor uw vissen creëren waardoor ze 

hun kleurenpracht beter zullen laten zien. 

 

Aquarium - kweek en osmose 

 

Voor die hobbyisten of kwekers welke met bepaalde vissoorten kweken of wil-

len kweken is het noodzaak om met osmosewater te werken. Zeker bij vissen 

uit het Amazonegebied, zoals de Discus is een lage geleidbaarheid, zoals die 

ook in de natuurlijke omgeving voorkomt, een must. Door met osmosewater te 

mengen kunnen de juiste water-waardes worden gekregen om de vissen ofwel 

te laten overgaan tot paaien ofwel goede omstandigheden te creëren voor het 

laten uitkomen van de eitjes van onze gevoelige vissen. 

 

Aquarium - zeewater en osmose 

 

Diegene onder ons die een zeewateraquarium hebben of willen opstarten zullen 

een osmoseapparaat gebruiken om zeewater te maken. Daar osmosewater zeer 

zuiver water is kan door middel van het toevoegen van speciaal daarvoor be-

doelde zouten en mineralen zeewater worden gemaakt. 

Tevens wordt in het geval van verdamping bijgevuld met osmosewater zodat 

de waardes van het zeewater niet oplopen. Osmosewater is zeker onmisbaar bij 

dit type aquarium. 

 

Terrarium, vivarium en osmose 

 

Een voordeel van het gebruik bij terrariums en vivariums is dat je ruiten bij-

voorbeeld vrij van kalk blijven door te sproeien met osmosewater in plaats van 
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gewoon kraanwater. In kraanwater zit, zoals u wellicht weet, kalk wat zorgt 

voor doffe vlekken of strepen op het glas, waardoor u niet optimaal kunt genie-

ten van uw fraai vormgegeven biotoop. Daar 

kalk één van de in het water opgeloste stoffen 

is, welke er met een osmoseapparaat uit wordt 

gefilterd zult hier geen last meer van hebben 

en optimaal kunnen genieten van uw creatie. 

Verder is het zo dat ook het water wat in het 

natuurlijk biotoop van enkele potentiële be-

woners voorkomt erg zacht is. Dit is bijvoor-

beeld het geval bij pijlgifkikkers 

Welke osmosewater prefereren boven ge-

woon leidingwater. 

 

Plantenverzorging en osmose 

 

Planten gedijen goed met osmosewater. De laatste jaren wordt ook in deze sec-

tor steeds meer gebruik gemaakt van osmosewater voor het begieten van plan-

ten. Voor enkele plantensoorten, zoals bijvoorbeeld orchideeën is het een uit-

komst. Orchideeën zijn gevoelige planten met gevoelige wortels. Goed gietwa-

ter is vooral bij deze soort van groot belang. Een orchidee die het eerst niet 

goed of middelmatig deed kan met behulp van osmosewater mooie gezonde 

wortels laten groeien en prachtig bloeien. 

 

Ramen wassen en osmose 

 

Glazenwassers gebruiken al langer osmosewater bij het uitoefenen van hun 

beroep. Zij hebben hiervoor grote machines tot hun beschikking welke grotere 

hoeveelheden osmosewater produceren. De reden waarom tegenwoordig velen 

overstappen op osmosewater is, omdat het nagenoeg geen strepen en vlekken 

achterlaat waardoor je super schone ramen krijgt. Ook thuis kunt u zelf de ra-

men lappen met osmosewater. Hiervoor heeft u geen grote apparaten nodig, 

maar voldoet een simpel model al waarmee u in 1 uur ongeveer 7 liter osmose-

water maakt om uw emmer te vullen. Het resultaat zal zijn dat u streep- en 

vlekvrije ramen zult hebben. 

 

Bron: www.osmoseapparaat.nl 

Gelezen in maandblad van De Natuur in Huis, Zwijndrecht 
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Een echte waterplant 

 

Grof hoornblad 

(Ceratophyllum demersum) 
 

Verspreiding 

 

De plant komt voor in Europa, Noord-Azië en Noord-Amerika, in zowel koude 

-, subtropische- als tropische gebieden. Het is een plant, die in Nederland in het 

wild voorkomt. 

 

Beschrijving: 

 

Grof hoornblad is een overblijvende, ondergedoken waterplant die behoort tot 

de hoornbladfamilie (Cerato-phyllaceae). Grof hoornblad onderscheidt zich van 

fijn hoornblad (Ceratophyllum submersumn) door de donkergroene bladeren. 

 

Het is een zeer snelle groeier (tot 10 cm per dag) en neemt daarom zeer veel 

voedingsstoffen uit het water op. De plant 

wordt toegepast als achtergrond-plant in 

het aquarium. Ook in de vijver doet de 

plant het uitstekend. De plant voelt hard 

aan en breekt gemakkelijk. De plant vangt 

gemakkelijk zweefvuil op. Er moet dus 

gezorgd worden voor helder water. De 

vermeerdering is zeer eenvoudig door zij-

scheuten. De donkergroene plant wordt 60

-90 cm lang en vormt geen wortels. De 

0,6-3 cm lange bladeren zijn een- tot 

tweevoudig gaffelvormig gedeeld en heb-

ben twee tot vier lintvormige, meestal stij-

ve, dicht stekelig getande slippen. 

In de herfst worden overwinteringsknop-

pen (turionen) gevormd, die van de moe-

derplant loslaten en naar de bodem zin-

ken. In het voorjaar stijgen ze weer naar 

de oppervlakte en ontwikkelen zicht tot nieuwe planten. 

Grof hoornblad bloeit onderwater van juli tot de herfst. Zowel de vrouwelijke 
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als mannelijke bloemen hebben geen 

kelk- en kroonbladen. De bloem wordt 

omgeven door groene schutbladen. De 

bestuiving vindt via het water plaats. 

De olijfgroene, 4-6 mm lange vrucht is 

een nootje en heeft aan de voet twee of 

drie gekromde stekels. Het doornvor-

mige overblijfsel van de stijl is even 

lang of langer dan de vrucht. De deels 

kleverige vrucht wordt door het water 

of door watervogels verspreid. De 

plant komt voor in vrij diep tot ondiep, 

stilstaand of zwak stromend, zeer 

voedselrijk, brak en zoet water. 

 

Vermeerdering 

 

de plant bloeit zelden, vruchten worden nog zeldzamer gevormd, het stuifmeel 

wordt door het water overgebracht. Voor diegene welke de plant in de bodem 

wilt plaatsen is stekken het meest geschikt. 

 

Verzorging 

 

daar we hier te maken hebben met een plant die aan het oppervlak van het wa-

ter drijft is het niet van belang welke voedingsbodem we gebruiken. Het water 

mag middelhard tot hard zijn, alkalisch en een temperatuur tot 30°C. De licht 

behoefte is weinig tot matig. 

 

Toepassing 

 

de plant is zeer goed te gebruiken in de vijver, houd hem wel in toom hij kan 

zich gigantisch uitbreiden en de hele vijver overwoekeren, snoei op tijd. Door 

zijn snelle groeiwijze is het bij uitstek een geschikte plant bij een nieuw inge-

richt aquarium. Door zijn grote voedsel opname tevens geschikt als concurrent 

tegen algen. Zeer geschikt voor het gebruik bij Afrikaanse cichliden aquariums. 

 

 

Gelezen in het maandblad van Bali 
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Echinodorus radicans 

 

W 
ij willen deze prachtige solitair eens naar voor schuiven omdat deze 

plant bijzonder geschikt is om in een discusbak geplant te worden. 

De plant doet het namelijk goed in zacht water bij hoge temperatuur 

en zonder veel licht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerika, meer bepaald uit Guyana, kenmerkt zich door zijn rijk bladerstel. 

Het heeft vanzelfsprekend geen zin om hem ergens in een hoekje weg te moffe-

len. Geef deze plant de nodige levensruimte. 

Aan gezien deze soort een zwaar wortelstel bezit is het wel nodig om een tame-

lijk dikke voedingsbodem te voorzien, liefst voorzien van wat klei en turf. 

Deze plant kan niet, of toch slecht, tegen te lang ofte scherp zonlicht. De blade-

ren zullen dan veel kleiner blijven en de bladkleur zal evenmin zijn ware ge-

daante aannemen. 

De hartvormige bladeren, die een breedte kunnen bereiken tot 15cm en een 

lengte van 15 tot 20cm, zullen naargelang de lichtbron van licht tot donker 

groen gekleurd zijn 

De Echinodorus radicans geeft, als hij in optimale omstandigheden gehouden 

wordt, 

drie verschillende bladvormen. Er zijn onderwaterbladeren die zeer talrijk 

voorkomen: 20 a 30 stuks is geen uitzondering. Hoe meer de plant zich ontwik-

kelt, hoe langer de stengels zullen worden. Een tweede soort zijn de drijfblade-

ren. 
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Deze zijn niet zo groot als de vorige en veel minder in aantal. Als we de derde 

soort willen verkrijgen moeten we de waterstand verminderen tot een 20-tal 

cm. Zo bekomen we snel bovenwaterbladeren, die een lengte kunnen bereiken 

van meer dan een halve meter. 

Van half augustus tot half oktober kan deze plant 2 a 3 bloemstengels hebben 

die een lengte kunnen bereiken van een meter. Op elk van deze stengels zullen 

zich 3 trosjes bloemen ontwikkelen. Het eigenaardige van deze trosjes is, dat ze 

op verschillende hoogtes op de bloemstengels komen te staan.  

Het eerste trosje komt tot bloei op een hoogte van zowat 45cm, het tweede een 

25cm hoger en het derde staat op het uiteinde van de stengel te pronken. 

Tijdens deze bloeiperiode vormt er zich tevens aan het uiteinde van iedere 

bloemstengel een jong plantje, dat het uitzicht heeft van een mini Amazone 

zwaardplant.  

Wanneer deze voldoende ontwikkeld zijn worden ze afgesneden en in een bak-

je met tamelijk lage waterstand ingeplant In het begin ontwikkelt het jonge 

plantje zich traag. 

Men kan deze ook verder winnen door de zaadjes, die ontstaan na het afvallen 

van de bloemen,te zaaien in een bakje met slechts l cm water. Naargelang het 

plantje opgroeit kan de waterstand verhoogd worden. 

 

Bron: De Minor'-Maastricht 

 

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 
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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 

D 
e zomer is al weer voorbij (ik hoor u al zeggen welke zomer) en we 

gaan weer voor het volgende hoogtepunt, de open dagen van onze ver-

eniging we zijn al bezig om de aquaria op te zetten voor deze dagen. 

 

Deze zomer zijn er weer levende watervlooien door ons verkocht en dat was 

weer een groot succes, de zakken met watervlooien gingen weg voor een euro 

en hiervoor wil ik Henk (van Spelden) bedanken want die heeft ze gevangen en 

net zolang uitgespoeld dat er alleen nog watervlooien overbleven en de vervui-

ling eruit was gespoeld, volgend jaar weer Henk?? 

 

En natuurlijk heeft Thomas voor ons watervlooien gevangen en ingevroren zo-

dat wij voor de winter een grote voorraad hebben om onze eigen vissen te ver-

wennen met deze lekkernij en ook voor Thomas geld, volgend jaar weer?? 

Waren de vorige keer de Bijengarnalen in overvloed aanwezig (ze gingen soms 

met wel 50 tegelijk weg) nu zijn de Vuurgarnalen in de aanbieding deze wat 

doorzichtige garnaal die op volwassen leeftijd rood word is van de oude prijs € 

1,00 naar de ongelofelijke prijs van nu € 0,50. 

 

Er zijn diverse soorten Echinodorus moederplanten binnengekomen de planten 

die de hoogte hebben van wel 60cm gingen verleden jaar al weg voor een prijs-

je van € 9,95 maar nu door onze scherpe inkoop zijn ze gedaald naar de echt 

onvoorstelbare prijs van € 6,50 er zijn er natuurlijk niet te veel van ingekocht 

dus wees er snel bij want op = op. 

 

In het vorige clubblad werd een visje uitgelicht de Melonotia  Praecox en dat 

hebben wij geweten want deze mooie dwergregenboogvis is niet aan te slepen 

Elke twee weken word hij bestelt en ook nu staat hij weer op de lijst en dat 

voor een kleurig prijsje van € 3,95. 

 

Tom Looijestein 


