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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, november 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         Simon Bakker  

 

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 

   

  Simon Bakker     tel. 0623802032 

 

 

Openingstijden: woensdag  19.00—22.15 uur, zaterdag  15.00—18.00 uur 

 

 

  

 

 Jørgen v/d Woude  Doorzwin 2713  tel. 06-29372371 

     Den Helder 

 

 Een beroep op de leden van de E.H.BA. commissie is kosteloos, wel wordt een ver-

 goeding van  €  0.16  per  afgelegde kilometer gevraagd. 

 Het lenen van een noodaquarium is de eerste week gratis, daarna  €  2,27 per week, 

 wel dient een borg van 45 euro te worden betaald 

 Bij algbestrijding komt een diatom-filter soms goed van pas, het lenen hiervan kost 

 voor de eerste dag  €  2,27, daarna  €  1,70  per dag. 

 

 

 Riekus Bennink   Marco Knaap   Hans van Rooijen 

                    

 Dag  Datum  Onderwerp                     Tijd   
 

 

Vrijdag  28 oktober  lezing dhr 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 
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Van de bestuurstafel 

V 
elen van u zullen het reeds 

opgemerkt hebben. 

Onze website is in een geheel 

nieuw jasje gestoken, en ik hoop dat u 

het met mij eens bent dat dit een hele 

vooruitgang is. 

De vorige was niet meer actueel, en 

de laatste tijd ook niet meer bereik-

baar vanwege een virusmelding. 

Gelukkig hebben we Sven van Spel-

den bereid gevonden om een nieuwe 

site voor ons te maken en te onder-

houden. 

Langs deze weg wil ik hem daarvoor 

ook hartelijk bedanken het ziet er echt  

weer heel fraai uit. 

Ook Piet Demilt bedankt voor alle 

inspanning en tijd die hij er de afgelo-

pen jaren heeft ingestoken. 

E n  n a t u u r l i j k  k u n t  u  o p 

www.deglasbaars.nl ook ons clubblad  

lezen, en zijn de illustraties en foto’s 

in kleur. 

Er hebben zich dit jaar zeven deelne-

mers opgegeven voor de huiskeuring. 

Niet echt een overweldigend aanbod 

maar wel zo ongeveer het aantal deel-

nemers wat we de afgelopen jaren 

gewend zijn. 

Er zijn een aantal leden bij die al eer-

der hebben meegedaan en dus al erva-

ring hebben opgedaan. 

Ondanks dat het hier geen wedstrijd 

betreft spreek ik toch de hoop uit dat 

er deelnemers tussen zitten die straks  

op de komende districtkeuring hoge 

ogen kunnen gaan gooien. 

U bent van alle van harte welkom op 

de uitslag zondag 6 november om 

14.00 in uw clubgebouw. 

Bij het schrijven van dit artikel is het 

mij nog niet bekend wanneer dit blad 

bij u in de bus valt. 

U zult gemerkt hebben dat dit niet 

altijd op de zelfde datum van de 

maand is. 

Dit heeft te maken met de vakantie 

periode,s van Jan Moorman die ons 

blad drukt en er voor zorgt dat het 

blad bij u in de bus valt. 

Dus misschien is het te laat maar ik 

wil u er nogmaals op attent  er op vrij-

dag 28 oktober een lezing in uw club-

gebouw is gehouden door de Hr. Poe-

lemijer over de samenstelling van 

Aquariumwater. Aanvang 20:00 en 

neem gerust introducés mee.  

29 en 30 oktober zijn er onze jaarlijk-

se  aquariumdagen. 

Weet u dus nog mensen in uw omge-

ving die wel een aquarium hebben 

maar geen lid zijn van onze vereni-

ging of op een andere manier geïnte-

resseerd zijn in onze mooie hobby, 

neem ze dan gerust mee op een van 

deze dagen. 

 

Willem Jas 

Redactie 
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Onder de aandacht 

Ga naar www.deglasbaars.nl 

en 

 

 

 

 

bewonder onze  

vernieuwde website 

U bent van harte welkom 

op de jaarlijkse 

 

 

 

 

Uitslag huiskeuring 

Zondag 6 november aanvang 14:00 

Keurmeester: Dhr A. Ras 
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Aquariumplanten kweken is  

heel gemakkelijk 

 

A quariumplanten kweken is heel gemakkelijk: op de vensterbank, op het 

balkon, in de tuin. Van alle in de handel verkrijgbare aquariumplanten, 

zijn slechts 25% echte waterplanten. Dit zijn bv. waterpest-, Aponogeton- en 

Vallisneria-soorten. Er is dus een groot aantal aquariumplanten, dat ook boven 

water groeit. Dit artikel gaat over gemakkelijk te kweken stengelvormige aqua-

riumplanten. 
 

Het moeilijkste van aquariumplantenkweek is 

de temperatuur. Zonder uitzondering zijn al  

deze planten vochtminnend, dus hebben we 

een moerasachtige toestand nodig. Dat is heel 

gemakkelijk te maken in een kasje. In tuin-

centra en warenhuizen worden, vooral in het 

voorjaar, kleine kasjes (minikasjes) aangebo-

den. Maar u kunt zoiets ook zeer gemakkelijk 

zelf maken van bv. Een  huishoudemmer of 

afwasteiltje. 
 

In de voedingsbodem steken we enkele stok-

jes, iets langer dan breinaalden, die dienen als 

drager van het licht doorlatende dak. Voor het 

dak kunt u plastic gbruiken, een transparante 

zak is bv. goed bruikbaar. In het voorbeeld dat 

u op verschillende foto's ziet, is een tempex-

doos gebruikt, waarin een typemachine voor 

transport heeft gezeten. Het plafond van het 

deksel heb ik er uitgesneden voor de verlich-

ting. 

 

Als voedingsbodem voor de aquariumplanten 

gebruikt u gewoon potgrond. Maar, let op, 

nooit potgrond in uw aquarium gebruiken! 

 

We hebben het over kweken, dus we moeten kweekmateriaal hebben. Bij voor-

Als we het deksel van de doos 

afhalen is goed te zien dat er jon-

ge planten groeien 

Ludwigia repens (rechts) en Lo-

belia cardinalis (links) zijn duide-

lijk de snelste groeiers 
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keur gebruiken we planten uit het aquarium. Zelfs 

planten die onder de alg zitten zijn uitstekend 

geschikt voor dit doel. Gaan we speciaal hiervoor 

planten kopen, dan moet u wel weten hoe de 

planten van die soort zich in uw aquarium 

'gedragen'. 

 

Met uitzondering van Hygrophila difformis (de 

vaantjesplant) worden alle aquariumplanten uit 

de groep stevige stengelplanten in kwekerijen 

boven water vermeerderd. De meeste boven wa-

ter gekweekte planten hebben een ander uiterlijk 

van bladvorm en kleur dan de onder water groei-

ende planten. Stel, u wilt een rood of bruin ge-

kleurde plant gaan kweken en u koopt dan Lobelia cardinalis voor dit doel, dan 

kunt u teleurgesteld raken, omdat Lobelia in het aquarium groen kleurt. An-

dersom kan ook, bv. Ludwigia arcuata kleurt boven water groen met 5 x 15 mm 

grote bladeren en onder water heeft ze mooie, cognackleurige bladeren, die iets 

smaller en 4 cm lang zijn. 

 

Lobelia cardinalis groeit  echt-

op en begint wat rood te ver-

kleuren in het kopje. 
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De groei boven water is minstens dubbel zo snel als de groei onder water. Dat 

is juist één van de redenen dat haast alle in de handel verkrijgbare stengelvor-

mende planten boven water worden gekweekt (geen last van alg is een tweede 

reden). De meeste van deze planten groeien van stekje tot verkoopbare afmetin-

gen binnen 6 weken. 

 

Het is al gezegd: het moeilijkste is de temperatuur. Zet u uw kweekbakje in de 

winter in de vensterbank en de thermostaat 's nachts laag, dan zal de tempera-

tuur in de vensterbank tot wel 10° C lager worden dan in de kamer vanwege de 

koude ruit. Eenvoudig zelf te controleren door een minimum- en maximum-

thermometer op de vensterbank te leggen. Om dit probleem op te lossen zijn er 

technische middelen, maar u kunt ook eenvoudig de zomerperiode afwachten. 

Vanaf half mei, na de ijsheiligen, kunt u dat kweekkasje gewoon buiten zetten. 

Bij voorkeur niet in de zon, want daardoor kan de temperatuur veel te hoog 

oplopen. U kunt dat kasje tot eind september buiten laten staan. Daarna zal de 

temperatuur weer te laag worden voor de groei. 

 

Geslachtsnamen van in droogcultuur te kweken aquariumplanten 

 

 
 

*) Alle in een aquarium groeiende Alternanthera's heten A. reineckii.  

In de handel worden wel diverse 'soorten' Alternanthera aangeboden, zoals A. 

cardinalis, A. lilacina en A. rosaefolia. Dit zijn echter handelsnamen, verwij-

zend naar bladvorm of kleur. Er komen smalle, bredere en korte-brede bladeren 

voor. Tevens kunnen ze groen-, bruin- of roodkleurig blad hebben. Om deze 

planten te kweken is het het beste om van een aquariumstam uit te gaan. Boven 

water gekweekte planten hebben (meestal) een andere kleur en bladvorm dan 

onder water groeiende planten. 
 

Alternanthera *)  
Ammannia  
Bacopa  
Cardamine  
Crassula  
Didiplis 
Eleocharis  
Eusteralis  
Glossostigma  

Gymnocoronis  
Hemianthus  
Heteranthera  
Hottonia  
Hydrocotyle  
Hygrophila **)  
Lilaeopsis  
Limnophila  
Lobelia  

Ludwigia ***)  
Lysimachia  
Mayaca  
Micranthemum  
Myriophyllum  
Nesaea  
Rotala 
Saururus  
Shinnersia  
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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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**) De soortnamen van het geslacht Hygrophila staan ter discussie. Er is echter 

een aantal Hygrophila-vormen, die waarschijnlijk tot dezelfde soort behoren, 

maar toch duidelijk verschillende bladvorm en -kleur hebben.  

 

***) Van het geslacht Ludwigia zijn 28 soorten beschreven. Hiervan groeien er 

maar enkele onder water. Wel is er een aantal kruisingen, die uitstekende aqua-

riumplanten opleveren en heel gemakkelijk kweekbaar zijn.  

 

Een kweek beginnen Bij het starten van 

de kweek kunt u beter een te hoge water-

stand hebben, zo'n 3 cm, dan een te lage. 

Groeien de planten eenmaal, dan is een 

waterlaagje boven de bodem niet meer 

noodzakelijk. Enkele planten kunnen 

zelfs in de volle grond in de tuin gepoot 

worden, bv. Lobelia cardinalis (is niet 

winterhard!). Leidse planten, Saururus 

cernuus, kunnen ook in de volle grond 

gepoot worden. Ze doen het het beste als 

de tuingrond een beetje klei bevat.  

 

Die zijn wel winterhard, maar sterven in 

de winter bovengronds af. Ze lopen in het voorjaar weer uit en kunnen zelfs 

gaan woekeren. Daardoor kunnen ze dan na een paar jaar door de hele tuin 

staan. Op zandgronden kunt u ze beter in een flink formaat plantenbak zetten 

met potgrond plus een beetje klei.  

 

Over het algemeen zijn aquariumplanten in plantenbakken gemakkelijker dan 

de zogenaamde tuin- of balkonplanten. En, wilt u met vakantie, dan kunt u zo'n 

5 cm water boven de potgrond zetten bij vertrek. Dan kunnen ze makkelijk een 

week zonder u. Voor soorten zie de tabel hierboven.  

 

www.nbat.nl  

dec 2004 

Tekst en foto,s: Aad Bouman 

 
 

 
 
 

Ook een klein aquariumpje is uitermate 

geschikt om op deze manier planten te 

kweken. In dit geval 55 x 27 x 27 cm, 

geheel gevuld met Alternanthera rei-

neckii.  
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Wij stellen aan u 

voor: 

        

De Chilodus punctatus 

  

beter bekend als:  

                                                                          

                                                                        De Kopstaander 

Familie: Anostomidae 

Land van herkomst:  Guyana’s , boven Amazone 

Maximale lengte: 9 cm 

Min. Lengte aquarium: 100 cm 

pH: 6½ - 7 

gH: 5 - 8 

Temp: 24 - 28 °C 

    

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

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

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

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

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

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

poelen. 

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

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

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

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

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

zal het overige plantenbestand er onder lijden.   

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

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

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

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

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

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

veel voorwaarden voldaan om de vis goed te houden. Nu komt echter nog het 
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voedselverhaal. We moeten de kopstaander sterk afwisselend voeren en daarbij 

moeten we er rekening mee houden dat het een alleseter is. 

Wanneer aan al die eisen is voldaan, zal de moeite beloond worden. De kop-

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

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

de schouder bevindt. Hieraan gaat meestal gepaard dat de kopstaander een part-

ner zoekt. Dan moeten we opletten, want nu is ook het moment gekomen dat 

hij gemakkelijker gaat vechten met zijn concurrenten, wat in het algemeen niet 

zonder beschadigingen verloopt. Een hulpmiddel om dit mooie stadium wat 

sneller te bereiken, is, over turf te filtreren. We moeten oppassen dat we het 

water niet te vaak wisselen,, want daar is de kopstaander nogal gevoelig voor 

Wanneer we dan ook met de kopstaander willen gaan kweken, is het beste dat 

we water uit het aquarium nemen, wat we verder over turf gaan filtreren om het 

nog verder aan te zuren. 

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

kend als zeer moeilijk. We hebben daarbij water nodig dat volkomen gezuiverd 

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

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

dekken met bruin pakpapier. Tevens heeft de vis harde planten nodig om de 

eieren op af te zetten. We kunnen daar najas-soorten voor  gebruiken. Ook 

moeten de temperatuur in de kweekbak opgevoerd worden tot 26º C. De bodem 

in de kraamkamer moet ook donker zijn en daarvoor kunnen we turfpluizen 

gebruiken. Wanneer nu de toekomstige ouders de eieren af gaan zetten na een 

heftig liefdesspel, moeten we de kweek niet verstoren, want dan is het afgelo-

pen. Als we de kweekbak voorzichtig benaderen (deze bak mag niet al te klein 

zijn, minstens 60 x 35 x 35 cm)  kunnen we waarnemen dat de eieren die afge-

zet worden weinig kleefkracht hebben. De vissen kunnen productief zijn, maar 

een grotere kweek dan 120 stuks wordt zelden waargenomen. De eieren die 

vaal-grijs van kleur zijn, hebben een afmeting van 1 tot 1½ mm. Wanneer de 

eieren een tijdje in de kweekbak aanwezig zijn worden ze wat groter, tot max. 2 

mm. Na drie dagen komen de jongen uit en kunnen ze vrij rondzwemmen. Te-

vens nemen de jongen de typische houding van de ouders aan. Deze houding is 

met de neus naar beneden gericht onder een hoek van ongeveer 60 graden. Ook  

eten de jongen na verloop van één week Artemia-naupliën , wat een voorspoe-

dige groei bevordert. Na twee weken gaat de kleurtekening al vaag komen en 

worden het al echte visjes. Erg interessant is het ook om te kijken als de ouders 

eieren afzetten, zo vlak onder de oppervlakte. Dat gaat vaak soms zo heftig dat 

ze met de staart boven water slaan. Al met al een mooie maar niet makkelijk te 

houden vis. 

Bron: Aquarium houden als liefhebberij Door: A.Sanderse 
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Moet een aquarium geheel vrij van 

algen zijn?  

 

I 
n boeken en folders wordt nog wel eens geschreven over het algenvrij hou-

den van een aquarium. Hoe mooi dit ook mag klinken, in de praktijk is dit 

niet. In al het water komen namelijk sporen van algen voor die zich onder 

de juiste omstandigheden tot algen vormen. Aange-

zien algen verwant zijn aan aquariumplanten kan het 

dan ook niet anders dat, al de omstandigheden voor 

de planten ideaal zijn, er ook altijd wel een aantal 

algen tot ontwikkeling zullen komen. Echter een 

kleine hoeveelheid algen in het aquarium is niet 

zo‟n probleem en op sommige plaatsen kunnen al-

gen het aquarium ook verfraaien. Een voorbeeld: 

kienhout dat door de algenaanslag een meer natuur-

lijk aanzicht kreeg. Ook algen op de achterwand van 

het aquarium kunnen vaak juist mooi aandoen en het geheel een natuurlijker 

aanzicht geven. Algen dan ook pas ongewenst wanneer ze grootschalig op de 

bladeren van planten zitten, waardoor zij de groei en de levensduur van de 

planten beletten. Het doel is dan ook niet het compleet uitroeien van alle algen 

in het aquarium, maar vooral te voorkomen dat de algen te overheersend wor-

den en de planten aantasten. 

Natuurlijk zijn niet alle algen hetzelfde en is de ene soort hinderlijker dan de 

andere. Een algensoort die men echter nooit moet dulden in het aquarium zijn 

zogenaamde blauwe algen. Deze algen worden ook wel cyano bacteriën ge-

noemd doordat zij zowel een plantaardige als een bacteriële stofwisseling heb-

ben. Blauwe algen overwoekeren de bodem en de planten in het aquarium en 

verstikken hierdoor de planten. Ook geven blauwe algen stoffen af aan het wa-

ter die andere bacteriën in hun groei belemmeren. Als deze algen in een aquari-

um voorkomen is het belangrijk deze zo snel mogelijk te verwijderen, door ze 

bijvoorbeeld met een slang van de planten en 

bodem af te zuigen. 

Er zijn geen vissen bekend die blauwe algen eten, 

echter er wordt verteld dat er een slak is die blau-

we algen eet. 

Dit is de Pomacea bridgesi of in het Nederlands 

de Appelslak en in het bijzonder de Gouden of 

Gulden Appelslak. 
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Deze slak is voor een prijs te koop in aquariumwinkels en zou een aanrader zijn 

voor iedereen, die met blauwe algen kampt. Tevens is het belangrijk om de 

oorzaak van het probleem op te sporen zodat 

een toekomstige plaag van blauwe algen voorkomen kan worden. 

 

Hoe algen in theorie bestreden kunnen worden. 

 

Zoals u in het voorgaande gedeelte van dit artikel wel duidelijk zal zijn gewor-

den, is het geen gemakkelijke opgave om van algen af te komen wanneer ze 

eenmaal in groten getale in het aquarium voorkomen. Echter in theorie is het 

niet zo heel moeilijk om een tot een goede bestrijding van algen te komen. Zo-

als al eerder beschreven, krijgen algen voor de kans om zich massaal te verme-

nigvuldigen wanneer de omstandigheden voor aquariumplanten slecht zijn en 

er een te veel aan voedingsstoffen als fosfaten en nitraten in het aquarium zit-

ten. 

Toch zullen, zoals eerder al beschreven, de algen niet als sneeuw voor de zon 

verdwijnen wanneer de omstandigheden in het aquarium weer verbeterd zijn. 

Voor een goede theoretische bestrijding van algen in het aquarium is het dan 

ook zaak om optimale omstandigheden voor de planten in het aquarium te cre-

ëren, terwijl de algen in hun groei worden belemmerd. Zo op het eerste gezicht 

lijkt dit een eenvoudige opgave, maar voor zover bekend is er nog niemand die 

een onfeilbare methode heeft ontwikkeld die zowel ideale omstandigheden 

voor planten creëert (of behoudt) en tevens de algen in hun ontwikkeling stoort. 

Vooral vanwege de sterke overeenkomsten tussen planten en algen is het dan 

ook een zeer moeilijke opgave om de algen te belemmeren in hun groei, zonder 

ook de omstandigheden voor de planten in het aquarium te verslechteren. 

 

Een eerste vereiste om algenproblemen te voorkomen is dan ook de toepassing 

van preventieve methoden. Bij deze methoden wordt er vooral naar gestreefd 

om de fosfaat en nitraat gehaltes in het aquarium te minimaliseren Echter wan-

neer er al een groot aantal algen in het aquarium zitten is het naast het gebruik 

van preventieve methode soms ook nodig om op zoek te gaan naar andere mid-

delen om algen te bestrijden. 

 

Algenetende vissen zijn 

een goed preventief middel 

tegen algen-problemen. 

Hoewel algeneters niet 

snel in staat zullen zijn het 

aquarium geheel vrij van 

algen te houden, zijn zij 
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wel een goede basis om een algenexplosie te voorkomen. 

Het inzetten van algeneters voldoet ook goed aan de eis om algen in hun groei 

te hinderen terwijl de planten ongemoeid worden gelaten. 

Wel moet men bij aanschaf van algeneters goed oppassen dat algeneters naast 

algen ook niet de planten beschadigen. 

Een goede algeneter is Crossocheilus siamensis. Deze vis wordt ook wel de 

koning onder de algeneters genoemd. De meeste soorten algen worden gretig 

gegeten door deze soort en vooral baardalgen worden effectief bestreden met 

deze soort. In zijn jeugd is deze soort werkelijk een ongelooflijke algeneter, 

maar ook als volwassen vis blijven het goede algeneters. 

 

Veel levendbarende vissen hebben draadalgen en groene slijmalgen op het me-

nu. Vooral wanneer de vissen maar matig gevoerd worden, zullen deze vissen 

hun menu aanvullen met algen. Van levendbarende staan vooral de volgende 

soorten bekend als goede algeneters: 

Poecilia sphenops (Black molly), Xiphophorus helleri (Zwaarddrager) en Xip-

hophorus maculatus (Platy). 

 

Naast het inzetten van alge-

netende vissen in het aquari-

um is het de laatste jaren ook 

populair geworden om algen

-etende garnalen in te zetten 

in de strijd tegen algen. 

Steeds vaker zijn er garnalen 

te koop in 

aquariumwinkels, waarvan 

enkele ook goed geschikt 

zijn als algeneters. Meer echter nog dan bij algenetende vissen is het bij garna-

len erg belangrijk om voor de juiste waterkwaliteit en medebewoners te zorgen. 

Garnalen zijn over het algemeen veel gevoeliger voor afvalstoffen als ammonia 

en nitriet dan aquariumvissen, waardoor er voor een goede waterkwaliteit ge-

zorgd moet worden. Ook kunnen garnalen slecht tegen medicijnen en chemi-

sche middelen in het water. Wanneer er garnalen in een aquarium gehouden 

worden is het dan ook niet mogelijk van dit soort producten gebruik te maken. 

 

Hoewel het aantal theorieën over algengroei in het aquarium redelijk beperkt is, 

zijn het aantal methodes om algen te bestrijden enorm. Voor een leek is het 

uiterst lastig om de zin en onzin van de verschillende methodes te beoordelen 

en ook voor een meer ervaren aquariaan is dit vaak nog lastige materie. Vooral 

de vele commerciële producten die verkrijgbaar zijn om algen te bestrijden, 
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moeten met een grote terughoudendheid gebruikt worden. Bij het bestrijden 

van algen moet vooral het oplossen van de oorzaak van de algengroei centraal 

staan. Het verdelgen van algen met een chemisch middel heeft meestal maar 

kort effect en ook nog eens een zeer negatief effect op het biologisch evenwicht 

in het aquarium. Chemische middelen moeten dan ook enkel als laatste redmid-

del gezien worden en niet als oplossing van het probleem op zich. 

 

(Bron: A.V. Danio Rerio Delft & www.dewinters.nl) 

 

 GEEN EXOOT IN DE SLOOT 

 

I 
edereen die een vijver heeft, zal regelmatig de vijver opschonen en het te-

veel aan waterplanten verwijderen. Met enige regelmaat komen deze plan-

ten in sloten, kanalen of plassen (het oppervlaktewater) terecht. Het uitzet-

ten van vreemde planten in het oppervlaktewater kan echter zeer vervelende 

gevolgen hebben. 

Veel planten die gebruikt worden in vijvers en aquaria zijn exoten: ze komen 

van nature niet voor in Nederland. Deze planten worden hier gekweekt, of ge-

ïmporteerd omdat ze er mooi uitzien of omdat ze snel groeien. De waterteunis-

bloem en waterhyacint zijn bijvoorbeeld geliefd om hun mooie bloemen. 

Deze exotische soorten kunnen echter ook, bedoeld of onbedoeld, in de Neder-

landse natuur terechtkomen. Niet alle planten zullen hier overleven, maar som-

mige uitheemse soorten doen het hier juist heel goed. Soms iets té goed. Enkele 

soorten vermeerderen zich explosief en woekeren uit over een hele plas of sloot 

en zorgen daarmee voor problemen. Deze soorten worden ook wel invasieve 

exoten genoemd. De overheid doet er, samen met burgers en bedrijven, alles 

aan om de introductie en verspreiding van invasieve exoten te voorkomen. 

 

Problemen 

 

Sommige mensen denken er goed aan te 

doen om een overschot aan planten uit de 

vijver of het aquarium in de sloot te gooi-

en. Daar kunnen de planten immers ver-

der leven. Maar wanneer invasieve water-

planten in het oppervlaktewater terecht-

komen, kan dit onder andere leiden tot 

wateroverlast en schade aan de natuur. 
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Gooi planten uit vijver of aquarium nooit in een sloot of plas (ook niet als het 

om inheemse planten gaat). 

 

Wateroverlast 

 

Doordat invasieve soorten soms hele sloten laten dichtgroeien, wordt de door-

stroming sterk belemmerd. Dit zorgt ervoor dat na een hevige regenbui het wa-

ter niet weg kan en er wateroverlast ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld schade aan 

landbouwgewassen of aan huizen tot gevolg hebben Daarnaast heeft de plezier-

vaart veel last van de dikke laag planten, bijvoorbeeld doordat de planten in de 

schroef terechtkomen. De waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor het 

waterbeheer, zijn jaarlijks 

vele honderdduizenden euro's kwijt aan het verwijderen van deze planten. 

 

Schade aan de natuur 

 

Ook voor onze eigen natuur kunnen invasieve waterplanten schadelijk zijn. 

Bijzondere oever-planten kunnen overwoekerd worden door explosief groeien-

de exoten. Dit gebeurt bijvoorbeeld wel eens bij voor de natuur waardevolle 

vennen. Ook amfibieën die gebruik maken van deze oevers, hebben hier last 

van.De verandering van de vegetatiestructuur in het water kan negatieve gevol-

gen hebben voor watervogels en dieren die in het water leven. 

Verder kunnen bepaalde soorten het hele wateroppervlak bedekken, waardoor 

planten onder water geen licht meer krijgen. Daardoor wordt er ook geen zuur-

stof meer geproduceerd en is er te weinig zuurstof in het water voor al het on-

derwaterleven. 

 

Exoten, laat ze niet in het oppervlaktewater terechtkomen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invasieve soorten 

 

De grote waternavel uit Noord-Amerika is de bekendste invasieve waterplant in 

Amerikaanse rivierkreeft 
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Nederland. Door het hele land zorgt deze soort geregeld voor dichtgegroeide 

sloten. De grote waternavel vermeerdert zich heel snel. 

Daardoor concurreert hij met inheemse planten en verspreidt hij zich in korte 

tijd over grote afstanden. De verkoop van grote waternavel is sinds 2001 verbo-

den in Nederland. Toch komt de 

plant helaas nog veel voor in de 

natuur. 

Leg vijvers niet aan dicht bij 

een sloot of plas. Zaden, uitlo-

pers of delen van planten kun-

nen dan namelijk makkelijk in 

het oppervlaktewater terechtko-

men en daar verder groeien. 

Er zijn nog veel andere soorten 

in de handel die zich invasief 

gedragen als ze in de natuur terechtkomen. De waterteunisbloem uit Zuid-

Amerika geeft vergelijkbare problemen als de grote waternavel. De uit Austra-

lië afkomstige watercrassula bedekt regelmatig hele oevers. Ook de zuurstof-

plant parelvederkruid (Zuid-Amerika) behoort tot de invasieve waterplanten. 

Andere soorten, zoals de waterhyacint, behoren in Nederland niet tot de inva-

sieve soorten, aangezien zij een strenge winter niet overleven. Toch kunnen 

ook deze soorten na introductie in korte tijd sterk uitbreiden en daardoor pro-

blemen geven. 

Van veel soorten is niet goed bekend wat er mee gebeurt als ze in de natuur 

erecht komen. Hoe dan ook geldt: als u exotische planten in uw vijver of aqua-

rium wilt gebruiken, spring dan voorzichtig met de planten om en voorkom dat 

ze in het oppervlaktewater terecht komen. 

 

Ook geen dieren in de sloot 

 

Wat voor waterplanten geldt, geldt natuurlijk ook voor dieren: vissen, schild-

padden, slakken, kreeftjes en watervlooien die in uw vijver of aquarium leven, 

horen vaak niet thuis in de Nederlandse natuur en kunnen schade veroorzaken. 

Meer weten over de exoten in de sloot? Lees dan ook de Veldgids Invasieve 

Waterplanten 

 

Bron: nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
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ASSIMILATIE EN BELLEN 

 

J 
e hoort steeds maar weer het verhaal dat de mensen hun planten zo graag 

willen laten assimileren omdat dat zo goed is. Wat de mensen dan eigen-

lijk voor ogen hebben is er belletjes van de planten af komen, maar het is 

een groot misverstand om dat assimilatie te noemen. Het heeft er wel mee te 

maken, maar de belletjes zijn niet de assimilatie. Laten we eerst eens kijken 

wat assimilatie dan wel is. 

 

Wat bedoeld word als de aquarianen het hebben over Assimilatie is de fotosyn-

these, assimilatie is een term die wordt gebruikt voor een chemisch proces 

waarbij een organische chemische verbinding wordt opgebouwd uit eenvoudi-

gere organische componenten of uit kooldioxide en water. De assimilatie die de 

planten uitvoeren is dus de fotosynthese (= met licht een verbinding maken). 

Assimilatie kan alleen gebeuren als er voldoende voeding en licht aanwezig is.  

 

Als we gaan kijken wat er eigenlijk gebeurd dan zien we het volgende: 

6 H2O + 6CO2 + Energie = C6H12O6 + 6O2 

Of te wel: water + Koolstofdioxide + licht = glucose = suiker + zuurstof 

 

Wat je ziet is dat er bij dit proces zuurstof vrijkomt, en dat is wat we zien als er 

zo'n stroom bellen uit de plant komt. AHA, hoor ik je al zeggen: dus toch assi-

milatie. Maar het feit dat er bellen uit de planten komen betekend niet dat de 

plant alleen dan assimileert, dat doet hij eigenlijk de hele tijd dat het licht is. 

Meestal is het zo dat de plant de zuurstof aan het water afstaat, waar het netjes 

oplost en er dus geen bellen te zien zijn. 

 

Hoe kunnen dan de bellen ontstaan?, dat 

komt doordat het water rondom de plek 

waar de bellen ontstaan (bladeren) is er 

inmiddels zoveel zuurstof in het water op-

gelost dat er niet meer bij kan, Het water is 

dan verzadigd met zuurstof. Dan kan het 

geproduceerde zuurstof niet meer oplossen 

en vormt dan bellen. Dus wat je eigenlijk 

ziet is wel een product van de assimilatie, maar als je geen bellen ziet wil dat 

niet zeggen dat er geen assimilatie is. 

 

Bron: www.aquaclopedie.nl 
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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 

T 
erwijl ik dit schrijf zijn we al een tijdje bezig met de inrichting en voor-

bereiding van de open dagen en welke ideeën je ook hebt of toegespeeld 

krijgt je bent bezig met levende dieren dus niet zal alles bij de leveran-

cier in voorraad zijn, dus moet je een reserve idee hebben en zelfs dat wil wel 

eens mislukken, maar doordat we meerdere leveranciers hebben lukt het altijd 

wel om een van de drie ideeën te laten lukken ook al geeft dat redelijk veel 

stress vlak voor de open dagen zelfs nu (18-10-2011) dat ik nog niet zeker weet 

of de juiste vis voor een van de aquaria wel te verkrijgen is. 

 

In de drie extra aquaria zijn weer een aantal prachtige vissen en planten te be-

wonderen zelf planten die niet in de gewone handel verkrijgbaar zijn, maar 

door speurwerk van Niels op het internet zijn deze exclusieve planten nu bij 

ons te bewonderen. 

 

Ook in de visbeurs zelf zijn diverse vreemde aquariumbewoners te bewonderen 

en te koop zo zijn er diverse garnaaltjes en garnalen te koop, maar ook de slak-

kenetende slak of twee soorten zoetwatermossels dit natuurlijk voor onze eigen 

kleine prijsjes. 

 

Een voorbeeld hiervan is de vuurgarnaal normaal al zeer goedkoop € 1,00 maar 

nu voor de belachelijke lage prijs van € 0,50 maar op = op. 

We hebben het al eerder gehad over de nanoaquaria deze kleine aquaria zijn bij 

de fabrikant vandaan € 54,95, maar wij hebben ze zelf gemaakt en dan zijn ze 

iets groter,  maar de prijs  een stuk  kleiner € 44,95. 

 

Mocht u al een klein aquarium hebben en dat als nanoaquarium gaan gebruiken 

dan is het dimbare led verlichtingsetje iets voor u, gezien in de winkel voor € 

29,95, maar bij ons voor € 19,95 

 

Mischien overbodig maar ook de kleine binnen filters voor de nanoaquaria zijn 

bij ons verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 6,95. 


