“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, december 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
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Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC Den Helder
tel. 0223-615284 email: theokomen@hetnet.nl
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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
Koekoekstraat 42

tel. 06-15952829
1781 WG Den Helder

Lid bestuur / redactie

Willem Jas
Middelzand 4443

tel. 633193
1788 JG Julianadorp

Alg. bestuurslid

vacant

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

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

Verenigingsinformatie
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Kantinemedewerkers
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

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

4

Datum

Onderwerp

Tijd

Verenigingsinformatie

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

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 Bekendste opticien optometrist van Noord Holland
geeft u als lid van de Glasbaars 10% korting op elke aanschaf in de winkel

WIJ ADVISEREN U GRAAG
KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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D

Van de bestuurstafel

it verenigingsblad is alweer
de laatste uitgave van dit
jaar. Een 10 tal nummers
hebben u bereikt en daarvoor is veel
inzet nodig geweest van met name
onze redacteur en de heer Moorman
die de lay-out, het drukken, bundelen/
nieten en het ter post bezorgen verzorgd. Aan beide heren dank voor
deze inspanning. Zoals al eens eerder
gezegd zoekt de redacteur nog steeds
naar een maatje die hem wil helpen
bij het maken van het blad dus mocht
het u wat lijken stuur hem een mailtje
voor een afspraak, redactie@deglasbaars.nl
De laatste tijd hebben we, naast onze
openingsdagen, weer de nodige activiteiten gehad. Te beginnen met de
huiskeuring.
Een achttal leden, waar van 5 leden
de stap voor het eerst hebben gezet,
hadden zich aangemeld in diverse
categorieën.
Daar zijn we op zaterdag 22 oktober,
met keurmeester Ab Ras en fotograaf
Willem Jas, op bezoek geweest.

Wat mij weer deugd deed dat het ni6

veau de aangeboden vivaria er weer
mocht zijn. Een mooi visitekaartje
voor onze vereniging. Het is ook zo‟n
dag waarop je te zijner tijd het aangeboden kopje koffie moet overslaan
maar de gastvrijheid die je overal mag
ervaren is hartverwarmend. Op de
uitslag hebben gelukkig niet al te lang
hoeven wachten want zondag 6 november jl. is deze gepresen-teerd in
ons verenigingsgebouw.
Het is, ook al heb je niet persoon-lijk
aan de keuring deelgenomen, zo‟n
prachtig moment om je kennis van de
hobby weer wat uit te breiden en ik
vind het dan ook jammer dat er, buiten de deel-nemers, maar zo weinig
leden en donateurs deze kans hebben
aangegrepen. De heer Ras heeft alle
deelnemers de revue laten passeren en
uit eindelijk de cijferlijsten voorzien
van zijn bemerkingen aan de deelnemers uitgereikt met een dvd van de
gehouden presentatie en diegene die
daarvoor in aanmerking kwamen het
zilveren of bronzen bondsdiploma.
Voor de 1e,2e en 3e prijs was een beker beschikbaar die door de voorzitter, onder de bijbehorende felicitaties
aan de rechthebbende zijn uitgereikt.
Verderop in dit blad de uitslagen lijst
met de behaalde punten.
Verenigingskampioen is de heer Henk
Steenwijk geworden die daarmede het
recht heeft verworven de wisselbeker,
met daarop zijn naam gegraveerd, een
jaar lang thuis tentoon te stellen.
Van harte gefeliciteerd.
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Een andere activiteit waren de open
dagen.
Begonnen met een zeer interes-sante
lezing op vrijdagavond 28 oktober
jl. De lezing, welke op een aangename wijze door de heer Poelemeijer
werd gegeven, had als titel “ons
aquariumwater”.
We konden er toch weer het nodige
van opsteken. Na deze lezing werd
de film Reef of Riches vertoond
waarin ons de pracht en praal van de
koraalriffen met hun prachtige biotopen werd getoond. Je wordt er stil
van als je ziet wat er voor prachtige
stukken natuur bestaan.
De kantine was aardig gevuld maar
je had er best bij gekund en een
mooie avond kunnen beleven.

visbeursmedewerkers heeft er zorg
voor gedragen dat een tweetal van
onze nieuwe tentoonstellingsaquaria, waarvan ook de achterwanden
in eigen beheer zijn ontworpen en
gemaakt, in de kantine waren opgesteld om daarmee te laten zien wat
allemaal tot de mogelijkheden behoort. Ook zeker een compliment
waard. Terugkijkend op de Open
Dagen kunnen we stellen dat ze
weer aan de verwachtingen hebben
voldaan zeker als je kijkt naar de
belangstelling die we, vooral in de
middaguren, hebben mogen ontvangen. We hebben de Open Dagen
afgesloten met de trekking van de
loterij waar de heer Zeefat de grote
gelukkige was door zowel de eerste
als de tweede prijs in de wacht te
slepen. De meeste prijzen hebben
hun weg naar de eigenaar al gevonden er staat er echter nog één voor
de heer D. Kolthof waarvan geen
nadere gegevens bekend zijn.
De trekking van de loterij is geschied onder het toezicht van een
groot aantal aanwezigen waarbij de

De volgende dag de eerste dag van
de Open Dagen. Een aantal van de
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trekking van de meeste loten is gedaan door deze trekkingscommissie:

alle geluk en voorspoed voor 2012 toe te
wensen.

Hans van Rooijen
Rest mij u tot slot hele fijne kerstdagen en

Uitslag Huiskeuring 2011
Cat.

Pl

A1
A1
A2
A1
C1
A1
A1
A1

1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
dhr. Steenwijk
dhr. Van Roon
dhr. Poorte
dhr. Kramer
dhr. Bravenboer
dhr. Doornbosch
dhr. Mac. Gillavry
dhr Hoelandt

Punten

Bondsdiploma

391/62.5
390.5/63
387.4/61.5
387.5/62
384/61.5
376/58.5
369.5/57
368/58

Zilver
Zilver
Zilver
Zilver
Zilver
-

Het Aquarium van Henk Steenwijk

Alle deelnemers gefeliciteerd met het behaalde resultaat

8

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Onder de aandacht

Foutje
Bij het samenstellen van het blad
november is door een fout blz 10
niet afgedrukt, waardoor het artikel
niet kompleet is.
Deze ontbrekende bladzijde kunt u alsnog
lezen op blz 13 van dit blad.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Het bestuur van
AV de Glasbaars
wenst u allen

Fijne feestdagen en een
voorspoedig 2012
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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Blz 10 van het blad november
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 stengelvormende planten boven water worden gekweekt (geen last van alg is een tweede
reden). De meeste van deze planten groeien van stekje tot verkoopbare afmetingen 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 temperatuur 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 maximumthermometer 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
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

*) 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, verwijzend 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.
13
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Wij stellen
aan u voor:
De Copeina arnoldi
beter bekend als:
De Spatzalm
Familie: Lebiasinidae
Land van herkomst: oost Brazilië
Lengte v.d. vis: 8 cm
Min. Lengte aquarium: 100 cm
pH: 6½ - 7
gH: 5 - 8
Temp: 25 - 29 °C

G

ezellige, vreedzame vis die in kleine groepjes of paarsgewijs gehouden
kunnen worden. Liefst moet het aquarium op een zonnige plaats staan
met drijfplanten in een hoek en in een andere hoek dichte beplanting. Het
aquarium moet goede dekruiten hebben aangezien de vissen goede springers
zijn. Filteren over turf en regelmatig water verversen is aan te raden.
Het zijn alleseters dus regelmatig variëren.
De kweek is vrij eenvoudig. Het aquarium met een dekruit goed afdekken en
een blad van een plant ertegen laten groeien. Aan de onderzijde hiervan worden eieren afgezet, terwijl het paartje uit het water springt. De 150-200 eieren
worden daarna door het mannetje voortdurend nat gehouden. Na 2-3 dagen
komen de jongen uit en vallen in het water. Ze zijn groot te brengen met het
fijnste stofvoer.
Met de wetenschappelijke naam van dit visje, Copella arnoldi, worden twee
mensen geëerd die in de vorige eeuw veel voor onze liefhebberij hebben gedaan. Te weten Edward D. Cope, een belangrijke Amerikaanse ichtyoloog
(viskundige) en J.G. Arnold, een liefhebber uit Hamburg die als koopman door
de zeelieden uit de tropen veel vissen liet meenemen en ze dan schonk aan bio14
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logen om ze te determineren.
Dit slanke oppervlaktevisje is een sierraad in het aquarium. Het mannetje met
zijn verlengde geel-oranje vinnen is werkelijk een schoonheid. De zwarte wit
omzoomde vlek in de rugvin draagt bij tot zijn fraaie uiterlijk. Het vrouwtje is
niet zo fel van kleur en heeft rondere vinnen. Het is geen vis die men direct in
scholen moet houden, 2 of 3 paren in aquaria langer dan 150 cm. en beslist niet
meer als 1 paar in aquaria kleiner dan 125 cm.
Wat is namelijk het geval? In tegenstelling tot andere zalmpjes kent de Spatzalm namelijk broedzorg. Gevolg, ze moet een territorium kunnen vormen. Bij
teveel mannen loopt men kans dat ze elkaar flink te lijf gaan.
Wanneer men Spatzalmen in een gezelschapsaquarium houdt, moet men in ieder geval
ervoor zorgen dat er, of goed sluitende dekruiten op het aquarium liggen of dat de lichtkap beslist niet kiert. Het zijn namelijk goede springers wat ze bij het afzetten van de
eieren goed van pas komt.
Als ze paarrijp zijn zoekt het mannetje een geschikte afzetplaats. Ze zoeken het liefst
een blad dat net boven het wateroppervlak hangt. Dat kan een blad van een onderwaterplant zijn dat boven het water uitsteekt of een blad van een oeverplant dat net boven
water hangt. Heeft de man een dergelijk blad gevonden, dan vormt hij onder dit blad
zijn territorium. Hij zoekt geen vrouwtje. Een kuitrijp vrouwtje zoekt zelf een mannetje
dat een territorium gevestigd heeft.
Wanneer zich een paartje gevormd heeft begint het liefdesspel. Samen springen ze uit
het water en bovenop het blad waar ze enige seconden stil naast elkaar blijven liggen,
waarna ze na elkaar weer in het water glijden. Deze schijnparingen kunnen ze enkele
uren volhouden. Pas in de laatste 5 tot 12 sprongen worden de eitjes afgezet en bevrucht. In totaal kunnen er tussen de 150 en 250 eieren worden afgezet.
Wanneer men Spatzalmen in een gezelschapsaquarium houdt, moet men in ieder geval
ervoor zorgen dat er, of goed sluitende dekruiten op het aquarium liggen of dat de lichtkap beslist niet kiert. Het zijn namelijk goede springers wat ze bij het afzetten van de
eieren goed van pas komt.
Als ze paarrijp zijn zoekt het mannetje een geschikte afzetplaats. Ze zoeken het liefst
een blad dat net boven het wateroppervlak hangt. Dat kan een blad van een onderwaterplant zijn dat boven het water uitsteekt of een blad van een oeverplant dat net boven
water hangt. Heeft de man een dergelijk blad gevonden, dan vormt hij onder dit blad
zijn territorium. Hij zoekt geen vrouwtje. Een kuitrijp vrouwtje zoekt zelf een mannetje
dat een territorium gevestigd heeft.
Wanneer zich een paartje gevormd heeft begint het liefdesspel. Samen springen ze uit
het water en bovenop het blad waar ze enige seconden stil naast elkaar blijven liggen,
waarna ze na elkaar weer in het water glijden. Deze schijnparingen kunnen ze enkele
uren volhouden. Pas in de laatste 5 tot 12 sprongen worden de eitjes afgezet en bevrucht. In totaal kunnen er tussen de 150 en 250 eieren worden afgezet.
Auteur:Peter Bus AV Pronkjuweel
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"Bijzondere" aquariumplanten.
(door Niels van Roon)

B

ijzondere aquarium planten, of beter gezegd niet veel voorkomende
aquarium planten kunnen een extra uitdaging zijn om een mooi aquarium neer te zetten. Inmiddels heb ik al meerdere soorten in mijn aquarium gehad die niet of erg weinig in de handel te verkrijgen zijn. Als je dit soort planten wilt houden zal je het dus moeten hebben van mede liefhebbers. Een goede
plaats om die liefhebbers te leren kennen is op een vereniging of een internet
forum zoals aquaplantexchange.nl . Daar heb ik inmiddels wat mede planten
liefhebbers gevonden waardoor ik redelijk makkelijk aan wat "bijzondere"
planten kan komen. Ik zal hieronder een aantal van die planten aan jullie voorstellen. Een aantal zal u misschien wel eens hebben zien staan in de visbeurs,
nu weet u waar ze vandaan komen.
De eerste plant die ik wil voorstellen is proserpinaca palustris.
De proserpinaca palustris is een rode stengel
plant waarvan de bladeren in meer of mindere
maten inkepingen hebben. De plant houd van erg
veel licht om mooi rood te worden, bij te weinig
licht blijft hij gewoon groen. Nitraat en fosfaat
moeten voldoende aanwezig zijn want anders
kroest de top en en dat kan het einde betekenen
van deze mooie plant. Houdt voldoende ruimte
tussen de stelen want anders vallen de onderste
bladeren er van af. De plant is niet de snelste
proserpinaca palustris.
groeier, ongeveer max.5cm per week. Als de
plant aan het oppervlak komt zal je merken dat op de bladkransen net onder de
top nieuwe plantjes ontstaan. Een prima manier dus om de plant te vermeerderen. Toppen lukt
trouwens ook prima, uit het onderstuk groeien dan 3a4 nieuwe plantjes. Deze
zijn wel vaak kleiner dan dat je de plant aan het water oppervlak stekken laat
maken.
Een tweede plant, die ik pas 1 keer als stek op de vereniging heb kunnen brengen, is de nymphaea minuta. Dit is een Lotus soort uit Madagaskar. Deze Lotus
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

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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heeft roze / rode bladeren van ongeveer 10cm in
doorstee. Onder goede verlichting blijven de bladeren
van de minuta redelijk laag. Dan nu het meest bijzondere van deze Lotus; hij bloeit onderwater net zoals
een vijverlelie dat boven water doet. De plant maakt
bloemen met witte bladeren en een geel hart. Bij mij
gaan de bloemen 's morgens open en sluiten zich 's
avonds dan weer. Dit doet hij 2 dagen en daarna zal
de bloem zich definitief sluiten. Laat je nu de bloemknop zitten dan zal je merken dat de knop na ongeveer 3 weken in eens weer open barst. In de afgelopen
3 weken is er zaad gevormd dat zich vervolgens door
nymphaea minuta
je hele aquarium verspreid. Wees dus niet verbaast als
je in een hoek in eens kleine groene blaadjes uit je grind ziet komen. Wil je
geen stekken dan zal je de bloemknop dus op tijd moeten verwijderen. Geef de
plant wel de ruimte, hij zal je zeker belonen. Ik heb deze Lotus gekocht op de
vivarium beurs die weer eind maart gehouden wordt in nieuwegein, ook z'n
plaats waar je tegen de wat "bijzondere" soorten kan aanlopen.
Nummer 3 is een kruipertje genaamd hydrocotyle sp tripartita.
Dit is een fris groen voorgrond plantje dat iets
weg heeft van een klaverblad. Het plantje
maakt zowel onder de grond als er boven runners aan waar nieuwe blaadjes / stengeltjes aan
groeien. Ligt er een stukje steen / hout of een
andere planten groep in zijn pad dan gaat de
plant er gewoon omheen / overheen, onderdoor.
Komt de runner toevallig in de schaduw dan
groeien de steeltjes gewoon iets verder het
hydrocotyle sp tripartita
grind uit en wordt de plant wat hoger. Door de
korte worteltjes die aangemaakt worden is
planten van deze plant soms een beetje een ramp. Oplossing; stukje lood om en
klein bosje en dat in de grond zetten.
Na verloop van tijd groeit het bosje dan weer uit tot een veldje. Erg leuk plantje
om tussen wat wortels / hout in te zetten.
Plant 4 is de Eriocaulon cinereum. Dit is misschien wel de moeilijkste plant die
ik tot nu toe heb gehad maar die ik wel goed kan houden. Deze plant is familie
van het naaldgras en groeit vanuit een rozet. De plant houdt van extreem veel
licht en een lage kh. Kh waarde, voor langere tijd, van boven de 3 vind de plant
niet fijn. Hier kwam ik achter toen ik mijn kh waarde had laten oplopen tot bo19
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ven de 5. De plant werd klein en er kwamen
geen nieuwe plantjes meer aan de moederplant, wel ging de plant bloeien onderwater.
Dit stelt niet heel veel voor hoor. Een steeltje
met een bolletje erop is alles wat je krijgt. Ondanks dat de
bloem bijlange na niet zo mooi is als van de
Lotus minuta is het wel een leuk gezicht al die
bolletjes op steeltjes. Let wel goed op dat er
niet te veel vuil in de plant blijft hangen, dit
doet de plant geen goed. Verder is dit plantje
een extreem langzame groeier. In het jaar dat
ik de plant nu heb ben ik van 3 naar 7 plantjes
gegaan. Helaas nog geen stekjes beschikbaar
dus voor de vereniging.

Eriocaulon cinereum

Mocht je nu denken: ik wil ook van die planten neem dan wel even het volgende in gedachten. Is mijn bak geschikt voor de plant die ik wil? (heb ik genoeg
ruimte) Wat heeft deze plant nodig? (licht, voedingsstoffen).
Alle hier boven beschreven planten groeien bij mij goed op de volgende waterwaardes:
Ph 6.5-6.8
Kh 2 à 3
NO3 15
PO4 1
260Watt aan licht op +/-350lt water.
CO2 bemesting m.b.v een ph controller.
Wil je een stekje van 1 van de planten, hou dan de bakken in de visbeurs in de
gaten, het forum aquaplantexchange, of neem even contact met me op.
Niels

Het aquarium van Niels van Roon
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Microaaltjes: het perfecte levend voer?

D

e sleutel tot het succesvol kweken en groot brengen van elk soort vis,
is het beschikbaar hebben van het juiste voedsel op het juiste moment.
Ik weet zeker dat velen van u geworsteld hebben om op het juiste moment over pekelkreeftjes te beschikken, net voor het uitkomen van larven. Het
is frustrerend om te zien, dat nieuwe larven sterven, omdat de kweek met pekelkreeftjes niet werkte of omdat de nieuw uitgekomen larven de pekelkreeftjes
niet accepteerden (veel soorten zijn bij de geboorte te klein voor pekelkreeftjes). Wat nodig is, is alternatief voedsel.
Ik denk dat microaaltjes het perfecte eerste voedsel is voor larven en zij completeren de pekelkreeftjes in het voedselprogramma. Ze zijn makkelijk te kweken en kunnen op een continu basis beschikbaar zijn om de onverwacht uitgekomen larven te voeden.
Microaaltjes zijn kleine kleurloze wormpjes van ca. 1 mm lang. Zij kunnen
gemakkelijk gekweekt worden door de huisaquariaan. Microaaltjes zijn niet
gevoelig voor hun omgeving en gedijen op kamertemperatuur. Zij zijn makkelijk te voeren aan vissen en worden direct geaccepteerd door de larven en de
meeste kleine vissen. Deze wormen zijn te klein om interessant te zijn als voedsel voor grotere vissen die gehouden worden in het aquarium.
Direct nadat de microaaltjeskweek is geactiveerd, is de enige aandacht die de
kweek dan nog nodig heeft, het periodiek opzetten van nieuwe kweken. Dit om
nare luchtjes, veroorzaakt door de voedingsbodem van de kweek, te voorkomen. Het voorkomt eveneens dat de kweek opdroogt of afsterft. Met een gezonde kweek kunnen onbeperkt vervolgkweken opgezet worden om te voldoen
aan de toekomstige voedselbehoefte.
Microaaltjes kunnen verkregen worden bij de dierenwinkel, met de post dierentransport) of door andere hobbyisten. Ze zijn zelfs beschikbaar in een droge,
vitamineverrijkte vorm (voeg gewoon water toe) gekocht onder de handelsnaam „Nemos‟ (of dat in Nederland ook is weet ik niet).
Zo gauw de startkweek is ontvangen, moeten er twee tot drie bakken opgezet
worden, waarin microaaltjes kunnen groeien. Het beginnen met meer dan één
kweek voorkomt eventuele verliezen. De bakken kunnen jampotjes of andere
glazen bakjes zijn. De doorzichtigheid van het bakje is te prefereren, zodat de
microaaltjes waargenomen kunnen worden. De bakjes moeten afgesloten kunnen worden, waarbij enkele gaatjes in het dekseltje gemaakt moeten worden
voor de zuurstoftoevoer, anders gaan de aaltjes dood door gebrek aan zuurstof.
Hierna moet de voedingsbodem klaargemaakt worden. Deze voedselbodem kan
bestaan uit voorbereide pap, inclusief havermout, babyvoedsel of zelfs maismeel.
21
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De voedingsbodem wordt klaargemaakt door deze te mixen met voldoende water om er een pasta van te maken die lijkt op de vastheid van een dunne milkshake of als pap zoals deze bereid wordt voor het ontbijt. Stop ongeveer 1 à 1,5
cm voedingsbodem in het bakje. Voeg vervolgens een mespuntje bakkersgist
toe boven op de voedingsbodem en zet daarna een startkweek op.
Bij een temperatuur tussen de 15 en 25o C zal de kweek na 3 tot 5 dagen klaar
zijn. Dit is eenvoudig te zien aan het feit dat dan kleine wormpjes langs de kanten omhoog beginnen te klimmen. Als de kweek onder het licht gehouden
wordt zal deze glinsteren van miljoenen microaaltjes aan het oppervlak.
Om de vissen te voeren, schrap de wormpjes van de kanten van de bak met een
houten stokje, een plastic mes, je vinger of elk ander object dat beschikbaar is.
Spoel daarna de wormpjes in een glas water en verspreid ze daarna met een
druppelaar of iets dergelijks.
De theorie achter deze vorm van de kweekbodem is dat de microaaltjes eten
van de gist, die op hun beurt de pap omzetten in een maaltijd.
Als de kweek zijn beste tijd gehad heeft wordt de voedingsbodem dunner. Als
het zuur begint te stinken, is het tijd geworden om een nieuwe kweek te starten.
Oliver Hartwig. Uit: Voedzaam levend voer voor larven en kleine vissen.
Bron Innesi (gevonden op internet).

Sta niet voor een dichte
deur
Vanwege oudejaarsavond op zaterdag 31 december

sluit het clubgebouw om 15:00
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Wetenschappers vinden verklaring voor
opvallende snuit zaagvissen

H

et is vermoedelijk een van de meest bizar uitziende dieren ter wereld:
de zaagvis. De vissen zijn uitgerust met een lange zaag aan de voorzijde van hun snuit. Maar wat heeft dit opvallende uitsteeksel eigenlijk
voor praktisch nut? Volgens Australische wetenschappers gebruiken de zaagvissen hun snuit om prooien op
afstand al waar te kunnen nemen. De met tanden bedekte
snuit van zaagvissen komt niet
alleen van pas bij het aanvallen
van andere waterdieren, maar
ook bij het opsporen van prooien. De zaag van de dieren zit vol met bijzondere
poriën, zintuigjes die de elektrische velden die
alle levende organismen afgeven kunnen detecteren. Biologe Barbara Wueringer onderzocht nauwgezet de verspreiding van de poriën op de snuiten van verschillende soorten
zaagvissen. Opvallend feit: het aantal poriën
neemt toe naarmate de leefomgeving van de
vissen vaker verstoken blijft van licht.
Bedreigd
Aanvullend laboratoriumonderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de poriën
in de zaagsnuit vrijwel zeker elektrische velden kunnen detecteren. Tot nu toe
dachten wetenschappers dat zaagvissen hun snuit alleen gebruikten om de zeebodem om te woelen en prooien aan te vallen. Veel
soorten zaagvissen worden met uitsterven bedreigd.
“Als we deze zeldzame en opmerkelijke dieren niet
beter leren te begrijpen, zullen we niet kunnen voorkomen dat ze uitsterven”,
stelt Wueringer.
Gelezen: http://dieren.blog.nl
Bron: Nu.nl
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Handleiding voor het ontwikkelen van een
goed functionerend biologisch filter.
Enkele andere belangrijke zaken/tips:
1) De bacteriën, die zorgen voor de afbraak van de afvalstoffen, hebben ten alle
tijden zuurstof nodig om de afvalstoffen te kunnen afbreken. Men dient dus
zorg te dragen voor een optimaal zuurstofgehalte in het water. Dit kan men bereiken met behulp van planten en/of beluchting dmv wateroppervlak beroering
of borrelsteen.
2) Ammonium- en nitriet bepalingen kunnen nuttig zijn. Het zegt iets over de
“staat”van het biologisch filter. Men hoeft niet direct in paniek te raken wanneer men deze tussenproducten meet, houdt het gedrag van de vissen goed in
de gaten. Bij af-wijkend gedrag direct water verversen.
3) pH bepaling van het water is een pre. De werking van de bacteriën is optimaal binnen een pH gebied van 6,5-7,5.
4) Ook de bepaling van de KH is goed. Samen met de pH en een CO2 tabel kan
men bepalen hoeveel CO2 in het water aanwezig is. CO2 is nodig voor de groei
van de biomassa.
5) Andere metingen zoals de totale hardheid(GH), geleidbaarheid en sporenelementen hebben voor de ontwikkeling van een biologisch filter geen toegevoegde waarde.
6) Wanneer het biologisch filter optimaal functioneert zijn nieuwe toevoegingen van de bacteriecultuur niet meer nodig.
7) Wanneer het nitraatgehalte van het water boven de 15 mg/l komt, beginnen
met regelmatige water verversingen.
8) De eerste 3 a 4 maanden geen medicijnen gebruiken. Dit geeft alleen maar
een terugslag in het ontwikkelingsproces van het filter. Vissen dienen gescheiden, bij voorkeur in een apart aquarium, behandeld te worden.
9) Organische afvalstoffen, ammonium en nitriet zijn “het voedsel”voor bacteriën. Voer daarom in het begin geen over-matige waterverversingen uit, dit ver24
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traagt alleen maar het ontwikkelingsproces van het filter.
Let goed op de gedragingen van de vissen. Aan hen kan men als eerste zien
wanneer de kwaliteit van het water achteruit gaat.
Afwijkend gedrag is: versnelde ademhaling, huidverkleuringen, stressverschijnselen, samengeknepen vinnen/staart en schijnbaar ongecontroleerde en/of
afwijkende zwembewegingen.
Wanneer het filter goed functioneert, kan men volstaan met regelmatig nitraat
bepalingen. Aan de hand van deze metingen stel je een schema op voor waterverversingen.
Ook de pH metingen worden nu belangrijker. Bacteriën gebruiken carbonaten/
bicarbonaten als koolstofbron, voor het in stand houden van de bacteriecultuur.
Het gevolg kan zijn dat het water zachter wordt (lage KH waarde). Waardoor
de pH waarde zal gaan zakken. Normaal wordt dit opgevangen met de waterverversingen, maar als men reeds zacht drinkwater (KH < 2 dH) gebruikt, zal
men extra carbonaten/bicarbonaten dienen toe te voegen.
Ook dient men de doorlaatbaarheid van het filter in de gaten te houden.
Dit is een maat voor de vervuiling/verstopping van het filter.
Er zijn nog veel mensen die denken dat ze met het gebruik van potfilters verzekerd zijn van een goede biologische zuivering van het aquariumwater.
Helaas moeten we constateren dat dit niet altijd van toepassing is.
Er zijn duidelijke redenen aan te geven waarom dit niet altijd is, nl
10) Inhoud potfilter is veel te klein. Hierdoor is het oppervlak van de biomassa
ontoereikend. Verhoging van de watercirculatie is geen optie, omdat de contacttijd verkort wordt.
11) Potfilters vormen een gesloten systeem, waardoor men nooit verzekerd is
van een volledige waterzuivering ivm zuurstofgebrek. Een bioloog is een open
systeem waar tussentijdse opname van zuurstof mogelijk is.
12) Potfilters dienen regelmatig verschoond te worden, waarbij telkens veel
werkzame bacteriën verloren gaan. Goed opgebouwde biologen kunnen jaren
meegaan zonder onderhoud.
Uitgefilterde voedselresten vormen een ware aanslag op de werking van potfilters die ze helemaal niet aankunnen. Gevolg is een onvolledige zuivering van
het aquariumwater waarbij niet alle ammonium of nitriet afgebroken kan worden.
Denk bij alles wat je doet of wil doen;
Wat kunnen de gevolgen zijn voor het biologisch filter?
Een goed functionerend biologisch filter is van belang voor het succes van de
aquaristiek!!
Bert Engbers. http://www.discus-centrum.nl
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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

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

D

e opendagen zijn weer geweest en deze waren een groot succes, niet
alleen een aantal nieuwe leden en donateursmaar ook een nieuwe medewerkster heeft zich aangemeld ze is ingedeeld bij Willem en Tom en
haar naam is Kirstenze heeft zelf een brakwater aqaria met de daarin de bekende kogelvisjes
Uit de aquaria die tijdens de open dagen in de kantine stonden zijn de vissen nu
te koop in de visbeurs en deze met aantrekkelijke korting zoals het kleinblijvende Australische zalmpje dat een prachtige blauwe kleur heeft deze
Melonotia Praecox zoals hij heet is nu een euro goedkoper van € 3,95 nu voor
maar € 2,95.
Ook de Diamant goerami ofte wel de Trigogaster Leeri deze nu volwassen vis
is te koop voor de prijs van een tienerdus geen € 5,25 maar nu zelfs meer dan 2
euro goedkoper € 3,10.
Uit dezelfde aquaria als het zalmpje ook de Tateurdina Ocellicande deze prachtig gekleurde grond bewoner is normaal dik een euro of 6 maar nu per stuk €
5,50.
Waar verleden jaar alle cryptocoryne's nog € 2,65 waren hebben wij deze in
prijs verlaagt naar € 2,20 en dat is niet tijdelijk maar definitief.
Wij gaan op naar de korte dagen en lange nachten dus de feestdagen mocht u
nog wat te wensen hebben of u weet niet te kopen voor deze dagen we hebben
ze nog steeds de cadeaubonnen voor de visbeurs, dan wens ik u
nog een hele fijne Sinterklaasavond .
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