“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 64, januari 2013
Lidmaatschap:

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

Lidmaatschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

Jeugdlidmaatschap:

(inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad)
per kalenderjaar
€ 25,00

Donateurschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

Aanmelden:

Gedurende de openingstijden bij medewerkers van de Visbeurs.

Betaling:

Dit geschiedt jaarlijks per automatische incasso
naar giro 1618092 ten name van de penningmeester
a.v. “De Glasbaars” te Den Helder.

Opzegging:

Schriftelijk voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar
bij de Ledenadministratie. (zie pag. 3)

Openingstijden:

woensdagen van 19.00 - 21.30 uur
zaterdagen van 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur

Verenigingsgebouw:

Rozenstraat 17A te Den Helder, tel. 0223 - 624860

Postadres:

Postbus 6016, 1780 KA Den Helder

Website:

www.deglasbaars.nl

Redactie:

Willem Jas, Middelzand 4443, 1788 JG Den Helder,
tel. 0223-633193, e-mail redactie@deglasbaars.nl

Lay-out en druk:

Jan Moorman, Middenweg 85, 1782 BB Den Helder,
tel. 0223-612007, e-mail jan.moorman@quicknet.nl

Kopij:

Inleveren/opsturen bij/naar de redactie voor de 20-ste van
iedere maand. Indien niet anders is vermeld is overname
van kopij toegestaan, mits voorzien van bronvermelding.

Advertenties:

Rubriek vraag en aanbod voor leden en donateurs gratis,
voor niet leden € 2,25 (contant te voldoen).
Bedrijven:

Verenigingsinformatie

1 x A5
2/3 x A5
½ x A5
1/3 x A5
¼ x A5
1/6 x A5

€ 136,-€ 90,-€ 68,-€ 46,-€ 35,-€ 25,--

€ 33,00

€ 25,00

p/j
p/j
p/j
p/j
p/j
p/j
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AL 40 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HELDER
www.theokomen.nl

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

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
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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

Alg. bestuurslid

vacant

Ledenadministratie
Hans van Rooijen

Erasmusstraat 5

1782 NL Den Helder

Redactie
Willem Jas

Middelzand 4443

1788 JG Julianadorp

Visbeurs-kernleden
Ben Venema

Schout en schepenenstr 29

Den Helder

tel. 634496

Visbeursinkoper
Tom Looyestein

Diaconiestraat 16

Den Helder

tel. 0630411902

Visbeurs-medewerkers.
Riekus Bennink Jos Wiedenhof Ans Borstel-Vos
Willem Hiddingh

Verenigingsinformatie

Henk van Spelden

Tom Wensink

Sven van Spelden

Kirsten Amiabel

Henk Steenwijk
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Kantinemedewerkers
Hans van Rooijen (Finan. Beheerder)

tel. 624956

Harold Knuever

tel. 0652346370

Martijn Klaver

tel. 0629371918

Simon Bakker

tel. 0223-613905

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

E.H.B.A. Zoet Water

Jørgen v/d Woude

Doorzwin 2713
Den Helder

tel. 06-29372371

Een beroep op de leden van de E.H.BA. commissie is kosteloos, wel wordt een vergoeding van € 0.16 per afgelegde kilometer gevraagd.
Het lenen van een noodaquarium is de eerste week gratis, daarna € 2,27 per week,
wel dient een borg van 45 euro te worden betaald
Bij algbestrijding komt een diatom-filter soms goed van pas, het lenen hiervan kost
voor de eerste dag € 2,27, daarna € 1,70 per dag.

Verzorging Verenigings-Aquaria.
Riekus Bennink

Marco Knaap

Hans van Rooijen

AGENDA
Dag

Datum

Onderwerp

Vr

5 apil

Alg. ledenvergadering

2/3 november

Open aquarium dagen

Za / zo
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Tijd
20:00

Verenigingsinformatie
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H

Van de bestuurstafel

et nieuwe jaar is weer begonnen waarvoor ik
iedereen de allerbeste
wensen toe wens en dat het jaar
2013 voor u en ook voor de vereniging een mooi jaar zal gaan worden. Als bestuur proberen we er
alles aan en hopelijk mogen van u
ook enige feed back verwachten
om te kunnen toetsen of we op de
goede weg zijn of bij te sturen daar
waar het anders zou kunnen of
moeten.
Qua bestuurssamenstelling daagt
er enig licht aan de horizon want
we zijn in contact met een paar
leden die hebben kenbaar gemaakt
wel een bestuursfunctie te willen
vervullen en dat geeft de burger
moet.
Uiteraard blijft ook in dit jaar het
beroep op de leden en donateurs
van kracht zich te willen inzetten
om de vereniging ook echt een
vereniging te laten zijn door gezamenlijk zich in te zetten voor het
reilen en zeilen van de club, want
er zijn altijd helpende handen nodig.
Als bestuur gaan we aan de slag
met het samenstellen van de jaarstukken om deze aan u voor te leggen in de diverse uitgaven van ons
blad in de vorm van verslagen en
compleet op de algemene leden-

vergadering die we dit jaar gepland hebben op 5 april 2013.
Het plan is opgevat om deze vergadering af te sluiten met een lezing waarvan we het onderwerp
nog niet hebben vastgesteld. Maar
noteer dus vast op de kalender of
in uw agenda dat er op vrijdag 5
april 2013 iets te doen is in het
verenigingsgebouw van AV De
Glasbaars.
Hans van Rooijen
Voorzitter
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Onder de aandacht
De vereniging heeft u nodig
Voor het helpen in de beurs
Voor bardiensten in de kantine
en
Voor het vervullen van een bestuursfunctie

Geef u op

Bezoek eens onze site

www.deglasbaars.nl

Heeft u copy voor ons clubblad?
Dan kunt u die opsturen naar:
redactie@deglasbaars.nl
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Aarde

U

weet het allemaal, je hebt aquariumwinkels en aquariumwinkels. Bij
een uit de tweede categorie liep ik onlangs zomaar eens binnen. Naast
de gebruikelijke hengels, honden- katten- en vogelvoeders, verkocht
onze winkelier ook aquaria met en zonder inhoud. Met name over de inhoud
was ik niet zo te spreken, enkel verwaarloosde bakjes stonden zwaar bealgt en
vervuild ergens achter in de winkel. Bepaalt aanlokkelijk zag het er niet uit. Ik
stond reeds enige tijd die nauwelijks levende have te beoordelen toen er een
tweede klant de winkel betrad. Ik hield mijn oren gespitst om te horen hoe de
vraagstelling zou luiden, zonder de indruk te wekken daar ook maar de minste
belangstelling voor te hebben.
“heeft u voedingsbodem, meneer?”, vroeg de klant.
Voorwaar een mooie openingszet zou ik zo zeggen. “wat voor
voedingsbodem bedoeld u?”
vroeg de stoffige winkelier.
Knap gereageerd dacht ik. “nou
van die plaatjes weet u wel?”.
Het bleef even stil. De winkelier was kennelijk in verwarring
gebracht door zo’n kloek antwoord. Voorzichtig, alsof ik een school van acht
kardinaaltjes bestudeerde, bespiedde ik vanuit mijn ooghoeken de winkelier. Je
zag hem denken en een besluit nemen. “ja meneer, die heb ik wel maar ik verkoop ze liever niet”. Zo’n mededeling had ik niet verwacht. “u kunt beter wat
anders proberen”. De klant werd licht nieuwsgierig. “wat dan?”. “u hebt een
auto meneer?”. De klant bevestigde dit. “nou, rijd eens naar de snelweg en
schep uit de middenberm wat aarde en gebruik dit als voedingsbodem”. De aspirant koper trok de wenkbrauwen wat op, doch aanvaarde de raadgeving en
verliet de winkel. Plots wendde de voedingsbodemspecialist zich tot mij:
“waarmee kan ik u helpen meneer?”. “met niets”, antwoordde ik en snel zocht
ik mijn weg naar buiten. Helaas was mijn voorganger reeds in geen velden of
wegen meer te zien.
Bron:Aquapost
Auteur: Lex Vaarwater
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Garnalen hinderen militairen.

H

et ondiepe van de oceaan is een gehorige plek. Dat komt door de golven, de regen, en het getater van de zeedieren die daar wonen. Het lawaaierigst zijn kolonies ‘vingerknippende’ garnalen. Hun onderwaardeerkakofonie zit zelfs wetenschappers en militairen in de weg die in de oceaan
sonaronderzoek verrichten. In het wetenschapsmagazine Science verklaren Nederlandse en Duitse natuurkundigen en biologen hoe de garnalen, die amper
vijf centimeter groot zijn, zoveel herrie kunnen maken. De diertjes (Alpheus
heterochaelis) hebben een gewone schaar en een grotere, die tot de helft van
hun lichaamsgrootte kan bedragen. Het lijkt er op alsof de garnaal een overmaatse bokshandschoen draagt. De schaar staat doorgaans open, maar als de
garnaal zijn sluitspier samentrekt, klapt ze met een ontstellende vaart dicht.
De garnaal gebruikt deze ‘vingerknip’ om prooien te verdoven, zijn territorium
te verdedigen en om met andere garnalen te communiceren. Kolonies van deze
garnalen zijn zo dicht bevolkt dat ze een voortdurend klapperend achtergrondgeluid geven, vergelijkbaar met het geluid van brandende droge twijgen.
Tot dusver hadden wetenschappers aangenomen dat het knipgeluid ontstaat
wanneer de twee schaarhelften op elkaar klappen.
Dat is onjuist, stellen de onderzoekers van de UV
Twente en München in Science. In werkelijkheid
komt het lawaai van kleine luchtbelletjes die in
elkaar klappen in de buurt van de sluitende schaar.
De bellen ontstaan door een mechanisme dat cavitatie heet, en zich voordoet wanneer voorwerpen
zich snel door een vloeistof bewegen. Als de meegevoerde vloeistof een vooraf bepaalde snelheidsdrempel overschrijdt, zakt de druk in de vloeistof.
Dit fenomeen, dat bekend staat als het principe van
Bernoulli, doet zich ook voor in rivieren en pijpleidingen. Als de druk zakt zetten,in de vloeistof, ingesloten kleine luchtbelletjes
uit. Wanneer de druk weer toe-neemt, imploderen deze belletjes.
Cavitatie is vooral bekend van de schade die het aanricht aan scheepsschroeven
en pompen, omdat de energie die bij de minieme implosies vrijkomt, een
schokgolf veroorzaakt die het materiaal verzwakt. In geval van de scheepsschroef slaat de schokgolf putjes in het metaal, in het geval van de garnaal verdooft ze prooidieren, zoals kleine krabbetjes, wormen of andere garnalensoorten, als die slechts een paar millimeter uit de buurt zijn. Voor de communicatie
met garnalen van de eigen soort levert de schokgolf geen gevaren op, suggere8
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ren de onderzoekers, aangezien zij doorgaans
verder uit de buurt blijven.
De bevindingen zijn interessant voor de marine,
aangezien de garnaal de voornaamste bron is van
achtergrondgeluid in de ondiepe oceaan. Hij
zorgt voor zoveel ruis op de sonarmetingen dat
het opsporen van voorwerpen onder water, er
danig onder te lijden heeft. De akoestische studie
van de ‘vingerknip’ van de garnaal begon overigens al in de tweede wereldoorlog, toen de herrie die deze kleine oceaanbewoners maken, de detectie van vijandelijke onderzeeërs fel bemoeilijkte.
Pistoolgarnaal knalt en flitst:
Pistoolgarnalen kunnen knallen, zo las je hierboven al. Maar ze kunnen nog
veel meer. Superkorte lichtflitsen produceren bijvoorbeeld. Knallen doen de
garnalen door een van hun scharen bijzonder snel dicht te klappen. Door de
hoge snelheid van het water dat tussen de schaarhelften wegspuit ontstaat een
luchtbelletje dat met een relatief luide knal implodeert. Dat imploderende bellen ook licht kunnen uitzenden, is niet nieuw. We noemen dit verschijnsel sonoluminescentie.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Twee jaar geleden (1999) kwamen Detlef
Lohse, Barbera Schmitz en Michael versluis
van de stichting FOM, de UV Twente en de
TU van München, voor het eerst met een
geloofwaardige verklaring ervoor.
Klapt zo’n luchtbel onder invloed van de
druk van het omringende water, in elkaar,
dan stijgt door de implosie de temperatuur in
de bel heel eventjes tot minstens vijfduizend
graden Celsius. De gasmoleculen worden daardoor heel korte tijd van heel veel
energie voorzien. Een deel ervan raken ze kwijt door licht uit te zenden. Ook
bij de luchtbellen van de pistoolgarnalen is dit het geval.
In een aquarium in een laboratorium raakten de onderzoekers de pistoolgarnaal
heel eventjes met een penseel aan. Daarop klapte de garnaal de schaar dicht.
Wat volgde was de befaamde knal. Maar op het zelfde moment bleek een bijzonder gevoelige lichtdetector een zwak lichtsignaal te registreren. Die flits
duurde korter dan tien nanoseconde (tien miljardste van een seconde) en bleek
in totaal zo’n vijftigduizend fotonen (lichtdeeltjes) te produceren. Met het blote
oog kunnen we die niet zien.
Bron: NHD

Cabomba’s
Cabomba aquatica
n het Nederlands wordt de C. aquatica ook wel ‘Groene cabomba’ genoemd. Deze naam geeft aan dat er ook nog een andere Cabombasoort is
en wel de C. piauhyensis of ‘Rode cabomba’, die hierna wordt beschreven.
Het verspreidingsgebied van de Cabomba aquatica strekt zich uit van het zuiden van Midden-Amerika tot het noorden van Brazilië. Hier vinden we de C.
aquatica in stilstaande riviertjes en kleine meertjes. De Cabomba is een van de
fraaiste planten die dienst doen als achtergrondbeplanting. Maar met een goede
verzorging is hij ook prima te gebruiken in de middenzone van het aquarium.
Zoals reeds gezegd is het een van de mooiste planten voor het aquarium, maar
veel aquarianen hebben er weinig geluk mee. Ze groeien even en dan rotten de
stengels weg. Het is een plant die met zijn diep ingesneden bladeren veel licht
nodig heeft en dat is waarschijnlijk de grootste oorzaak van het wegkwijnen
van de planten. De C. aquatica stelt geen hoge eisen aan de voedingsbodem,
maar zorg er wel voor dat die bodem luchtig is.
Hij houdt dus van een vrij sterke belichting en vrij zacht water. Een DH van

I
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Elektro-Rama
De winkel voor alle elektronica
Wezenstraat 3, 1781GJ, Den Helder
0223-619381

www.elektro-rama.nl
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lager dan 6 is aan te bevelen. Ook is het raadzaam om de plant niet te veel te
verplaatsen, want daar wordt hij niet mooier van.

De temperatuur van het water mag in de zomertijd niet boven de 24 °C.
komen, terwijl het aan te bevelen is om in de winter de temperatuur te laten
zakken tot ongeveer 20 °C. Als de temperatuur langdurig hoog blijft, gaat de
plant verslijmen. De plant is met zijn lichtgroene kleur uitermate geschikt voor
achtergrondbeplanting. Maar men moet er op letten dat men de planten aan de
voorzijde wat korter inpoot, zodat men een oplopende groep te zien krijgt. De
stengels kunnen een lengte van ongeveer 45 cm bereiken.
Ook kennen wij nog een C. caroliniana, die wordt gevonden in het zuiden van
Noord-Amerika. Hij onderscheidt zich van de aquatica doordat de bladeren half
cirkelvormig zijn. Ook vormt hij vaak drijfbladeren, meestal gelijk met een
bloem die dan boven water uitsteekt.
Deze plant stelt nagenoeg dezelfde eisen als de aquatica. Hij is echter wat gemakkelijker te houden. Daarom denk ik dat we in onze aquaria veel meer met
de caroliniana te maken hebben dan met de aquatica. Dit kan men alleen zien
aan de kleur van de bloempjes als zich een bloeiwijze ontwikkelt.
Kijk voor de kleur van de bloempjes in het volgende hoofdstuk over de C. piauhyensis.
(Vervolg op pagina 16)
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Wij stellen aan u voor:
De Synodontis nigriventris
Zeg maar gewoon
Rugzwemmende meerval
Land van herkomst: Congo gebied
Lengte: 6 tot 10cm
Min lengte aquarium: 80 cm
Temp: 24 - 27 °
pH: 6 - 7,5
GH: 7 - 18
Deze baardmeerval is vooral bekend geworden door zijn eigenaardige zwemhouding. In plaats van te zwemmen zoals de gewone aquariumvissen zwemt
deze baardmeerval onderste boven. Dit doen ze al vanaf dat 2 maand oud zijn
en wordt steeds frequenter met het ouder worden. De buik is donkerder van
kleur dan de rug, weer een verschil met de andere aquariumvissen. Wanneer
men dus van boven naar beneden het aquarium in kijkt valt deze rugzwemmende meerval nauwelijks op. Kijkt men dan weer van onder naar boven dan is de
lichtere rug een zeer goede schutkleur.
De Rugzwemmer kan op zijn rug blijven zwemmen door een aanpassing in zijn
zenuwsysteem. Er is een verbinding tussen de hersenen en het evenwichtsorgaan (dat zich in het oor bevindt) dat ervoor zorgt dat de vis op zijn rug komt
te zwemmen zodra er een bepaalde hellingsgraad plaatsvind. Leuk om te weten
14
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is dat de Rugzwemmer verder wel gelijk is aan andere vissen, met zijn zwemblaas bijvoorbeeld is niets aan de hand, en ook het evenwichtsorgaan verschilt
niet van dat bij andere meervallen
Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een iets wat paars lichtbruin lichaam met donkere vlekjes. Het patroon heeft meer weg van allerlei kleine
wormpjes. Het hoofd is meer oranje beige gekleurd. Ze hebben 2 heel lange
baarddraden en 4 kortere. De rugvin loopt spits naar het einde toe. Het achterlijf is iets of wat stomp afgerond. Het geslachtsonderscheid is niet altijd even
gemakkelijk te zien, sommigen zeggen dat het vrouwtje groter is dan het mannetje, dit is enkel te zien bij volwassen exemplaren. Het mannetje zou dan weer
donkerder zijn van kleur. Als je dus van plan bent om te kweken met deze vissen is het beter om een groepje aan te schaffen en ze zelf te laten uitmaken welke bij elkaar passen.
De Rugzwemmende meerval bevindt zicht vooral in de midden- en lagere zones van het aquarium, dus zorg daar voor voldoende schuilplaatsen. De inrichting van het aquarium dient als volgt te gebeuren. Zorg voor een dichte randbeplanting over heel het aquarium. Planten die tot aan het wateroppervlak rijken
zijn de beste keuze. Ook drijfplanten (eikenbladvaren, vorkjesmos) mogen niet
ontbreken in een aquarium waar de rugzwemmende meerval thuis is. Javavaren
en anubias-soorten zijn hier ook dankbare planten om dat je deze kanvastmaken aan een stuk kienhout of aan een achterwand.
Naast een dichte beplanting moet men ook zorgen voor voldoende schuilplaatsen die men kan creëren door stukken kienhout zo te plaatsen dat ze schuin
naar het wateroppervlak toe lopen. Ook stukken kurk of schors kunnen hier hun
dienst bewijzen. Zolang deze vissen maar iets hebben om zich onder te verstoppen. De Rugzwemmer plakt zich graag aan de onderkant van het hout vast. Een
donkere bodem en een lichte stroming maken het geheel compleet
Qua voeding moet men er voor zorgen dat het van hoogwaardige kwaliteit is.
Liefst muggenlarven, andere wormpjes, insecten, fruitvliegjes, artemia, watervlooien, etc.. De vissen nemen het voedsel ofwel van het water oppervlak op
ofwel tijdens het neerdwarrelen naar de bodem toe. Goed en regelmatig afwisselen is de boodschap. Ze hebben veel voedsel nodig dus regelmatig kleinere
hoeveelheden voederen helpt hun honger te stillen.
bronnen: http://users.telenet.be (W.Vergauwen),
http://www.aquariumvissen.net
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(Vervolg van pagina 13)

Cabomba piauhyensis
Zoals reeds gezegd bij de C. aquatica wordt deze Cabomba ‘Rode cabomba’
genoemd. Nog meer dan bij de aquatica heeft deze plant een losse voedingsbodem nodig met toevoeging van veel klei. Om
zijn mooie roestbruine
tot rode kleur te behouden, verlangt hij een
sterke belichting.
De temperatuur waar
hij zich lekker in voelt
is ook iets hoger,zo
ongeveer 25 °C. De
stengel kan een lengte
van 60 cm bereiken.
Aan deze stengel groeien meestal kransen van
drie blaadjes die fijn
verdeeld zijn.
Het verschil tussen deze drie soorten Cabomba is het beste te zien aan de bloeiwijze.
Bij de C. aquatica is de bloemkleur geel, bij de C. caroliniana wit en bij de C.
piauhyensis lila.
Deze bloempjes zijn soms ook in onze aquariumcultuur waar te nemen. De pHwaarde voor de planten bedraagt 6,5 tot 7. De pH 7 dient niet te worden overschreden, terwijl een waterhardheid van boven de 5 DH minder gewenst is.
Het is niet aan te bevelen om ze te houden bij planten die graag een hogere DH
willen hebben, zoals bijvoorbeeld de Vallisneria, die bij deze lage DH tot
groeistilstand komt. Dit houdt evenwel niet in, dat wij deze fraaie planten maar
niet in onze aquaria moeten zetten. We moeten er dan wel op letten dat andere
planten, die we in ons aquarium willen plaatsen, dezelfde eisen stellen. Dan
zullen deze Cabombasoorten het goed doen. Het zijn planten die een prachtig
contrast vormen met hun omgeving. Een donkere achtergrond is aan te bevelen
en voor de Rode cabomba plantengroepen van licht en donker groene planten.
Anton ter Wal. Bron: diverse boeken over Aquariumplanten. Uit: Ichthus
Post, Zevenaar. Foto’s uit: 60 Aquariumplanten in kleuren van A. Sanderse
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Automobielbedrijf PEEMAN & SLOT B.V.
Industrieweg 15 Den Helder tel. 0223-634700
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Micro-Siemens

O

ver elektrisch geleidend vermogen, oftewel elektrische geleidbaarheid,
is al veel gezegd en geschreven. Sommige auteurs, waaronder Schliewen, zijn van mening dat het meten van het elektrische geleidend vermogen voor de aquariumhouder van weinig nut is. Andere auteurs, waaronder
Schaeffer en Schmidt, denken daar enigszins genuanceerder over.
Hoe het ook zij, ook hier ligt de waarheid waarschijnlijk in het midden. In ieder
geval hoopt dit stukje wat kennis toe te voegen voor diegene die geïnteresseerd
is in het wel en wee van de aan haar of hem toevertrouwde levende have. De
vraag is dus: “wat is elektrisch geleidend vermogen en wat kan men ermee
doen?”
Het elektrisch geleidend vermogen is de som van alle in het water opgeloste
ionen (elektrisch geladen deeltjes), d.w.z. de opgeloste zouten. In natuurlijke
wateren veroorzaken de hardheidsvormers (GH = carbonaathardheid + sulfaathardheid) het grootste deel van het geleidend vermogen. Door de negatieve
of positieve elektrische ladingen van ionen wordt
stroomgeleiding in water mogelijk gemaakt (een
negatief geladen ion is een anion, een positief geladen ion is een kation).
Dit fenomeen benut men bij het meten van het
elektrisch geleidend vermogen. Men meet dus de
tussen twee polen vloeiende stroom. Zijn er veel
zouten in het water opgelost, dan vloeit er veel
stroom tussen de twee polen. Er wordt dan een
hoog geleidend vermogen aangegeven. Zijn er weinig zouten opgelost, dan wordt er weinig stroom
geleid; er wordt dan een gering geleidend vermogen gemeten.
Voorbeelden
1.
Zeewater, met zijn extreem hoog zoutgehalte, geleidt de stroom zeer
goed en men meet een hoog geleidend vermogen.
2.
Gedistilleerd water, met zijn extreem laag zoutgehalte, geleidt de stroom
bijna niet en heeft dus een laag geleidend vermogen.
N.B.: De beroemde “Lepel” zout bij waterverversing, verhoogt het geleidend
vermogen zeer sterk en zou, zo mogelijk, achterwege gelaten moeten worden
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indien het niet om vissen gaat die brakwater omstandigheden verlangen.
Meeteenheden
In zoetwater is de meeteenheid uS/cm (micro-Siemens per cm) en in zeewater
wordt in mS/cm (milli-Siemens per cm) gemeten.
Omrekening naar hardheidsgraden
Als vuistregel geldt dat 1 dGH ongeveer met 33 uS/cm overeenkomt. Dit geldt
evenwel voor zuiver en onbelast water. Is een aquariumwater met nitraat, chloride, fosfaat en andere stoffen belast, dan kan men met deze berekening, helaas,
niet veel meer beginnen. Aangezien vrijwel al het aquariumwater, in mindere
of meerdere mate, met nitraat, chloride en fosfaten is belast, kunnen we deze
omrekening naar hardheidsgraden beter achterwege laten.
Voorbeelden van typisch geleidend vermogen:
Gedistilleerd water 1 uS/cm
Omkeer osmosewater 20-60 uS/cm
Regenwater (industriegebied) 60 uS/cm
Regenwater (landelijk gebied) 30 uS/cm
Rio Negro 8 uS/cm
Amazonegebied (gemiddeld) 8-70 uS/cm
Tanganyikameer 600 uS/cm
Drinkwater Amsterdam ca. 500 uS/cm
Drinkwater Den Haag e.o. ca. 480 uS/cm
Zeewater 42 mS/cm = 42000 uS/cm
Praktische toepassingsvoorbeelden
Verschillen in geleidend vermogen betekent eveneens verschillen in osmotische druk (osmose is het zich wederzijds vermengen van twee vloeistoffen
door een poreuze wand heen). Deze kennis vindt bijvoorbeeld een praktisch
gebruik bij de beoordeling van plantenbeschadiging. Een vallisneria die in water met 150 uS/cm wordt gecultiveerd en in water met 600-1000 uS/cm wordt
overgezet, ondervindt grote problemen om dit enorme verschil zonder schade
te doorstaan. Omgekeerd is het echter precies zo problematisch. Dit voorbeeld
betreft de zuivere onderwaterplanten, d.w.z. aquariumplanten in submerse cultuur.
Vissen ondervinden evenzo problemen en zouden in feite onder ideale omstandigheden en zo mogelijk gelijk aan of nagenoeg gelijk aan het geleidend vermogen van het water van hun thuisbiotopen moeten worden gehouden. Het
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kweken van vissen wordt daardoor dikwijls onmogelijk, daar de eieren bij van
het natuurlijk geleidend vermogen afwijkende waarden sterk zwellen of krimpen. In beide gevallen zullen legsels verloren gaan.
Omkeer osmosewater kan dit verhelpen indien op het juiste geleidend vermogen ingesteld.
Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen als nitraat worden eveneens door het meten van het elektrisch geleidend vermogen waarneembaar. In normale aquaria vindt een geleidelijke verhoging van verschillende substanties plaats, zoals nitraat, chloride,
fosfaat en andere zouten. Zo kan men door het meten van het geleidend vermogen, in vergelijking met het uitgangswater,gemakkelijk vaststellen wanneer het
tijd is voor waterverversing.
gelezen in Aqua Verniam
Auteur: Dick Poelemeijer
Ook in Aqua-Post en Vrij en Blij

I

WAT ZETTEN WE VOORAAN?

eder van ons zal wel doorhebben dat bij het inrichten van een aquarium
gestreefd moet worden naar een logische en vooral mooie opbouw in de
beplanting. Dus niet alles zo maar door elkaar, niet zo maar planten erin
die gekregen zijn van een medeliefhebber of die je toevallig in de winkel zag
staan.
Nee, eerst nadenken en een beplantingsschema maken en dan pas, volgens dat
schema, gaan planten. Bij het maken van dat schema, die tekening, letten op de
vorm en de kleur. En vooral ook op de hoogte van de plant, hoge achteraan en
middelhoge in het midden en lage vooraan.
Laten we eens wat lage, dus voorgrondplanten bespreken.
Er is best keus wat dat betreft. Zoveel keus dat geen enkel aquarium saai hoeft
te zijn. Integendeel, we zullen moeten kiezen, niet alle planten die te koop (of
te krijg van een collega!) zijn kunnen er in, dat zou te gevarieerd worden endaardoor te druk. Bovendien heeft nu eenmaal de ene plant meer licht en/of een
hogere temperatuur nodig dan de andere!
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Goed, een paar planten voor het voetlicht dus.
We beginnen met de Echinodorus grisebachii
(Dwergzwaard- plant), afkomstig uit ZuidAmerika.
Dit is een langzaam groeiende plant en dat is
voor de voorgrond nou net de bedoeling! Hij
heeft een gemiddelde hoeveelheid licht nodig,
dus niet onder een plant zetten die alle licht
wegneemt. Maar let op: ook niet in het volle
licht want dan wordt hij veel te hoog. Qua watertemperatuur geen enkel probleem: 22 tot 28
graden Celcius. Ook de gevraagde pH is niet moeilijk te bereiken: 6 tot 7.5.
De volgende plant is de Cryptocoryne nevelli
(Waterkelk). Qua eigenschappen te vergelijken met de vorige plant, hij groeit alleen iets
harder. En: net als alle “Crypto’s” : het wortelgestel wordt een dichte massa, wilt U hem
uit de bak halen dan komt zowat de hele bodemgrond mee, het is maar dat U het weet….
Zoals de meeste Crypto’s is deze plant afkomstig uit Sri Lanka. Bepaald geen moeilijke
plant, een beetje klei en eventueel wat turf in
de bodem zal hem goed doen.
En nu is het tijd voor het alom bekende Vesicularia dubyana (Javamos)! Je moet ervan
houden want je bak kan er, als het niet in
toom wordt gehouden, gaanuitzien als een
moeras. Maar Javamos is voor vissen die aan
nageslacht willen gaan doen uitstekend geschikt om er eitjes in te droppen, die worden
dan namelijk niet opgegeten door de vissen in
de bak (inclusief de ouders…). En ook de
jonkies kunnen er terecht, als ze niet geconsumeerd willen worden.
Het kan het best even worden vastgezet tegen de zijwand of op een stuk kienhout of spiderwood. Pas op: het houdt veel vuil vast door de fijne structuur dus
vaak zuiveren, bijvoorbeeld met de hevelslang. En niet te dik laten worden,
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anders verstikt het van binnen, dus regelmatig een beetje afknippen.
De pH kan nooit een probleem zijn: tussen 6.5 en 7.5 en de temperatuur ook
niet: van 18 tot 28 graden. Zelfs de vereiste lichtintensiteit is niet moeilijk, ook
bij weinig of geen licht groeit het.
Wat ook een erg mooie voorgrondplant is: de
Anubias barteri nana, het Dwergspeerblad.
Een langzame groeier die weinig licht nodig
heeft. Hij heeft bladeren van ongeveer 5 cm
lang en 3 cm breed, ovale bladeren dus. Dit
maakt hem heel geschikt om een contrast te
vormen met langbladerige planten, bijvoorbeeld (Schroef) Vallisneria.
Ook hier weer geen temperatuurproblemen:
tussen 22 en 28 graden. Wel opletten bij het
planten: niet te diep, het begin van het wortelgestel net boven de bodem, anders
groeien ze helemaal niet en dat is nu ook weer niet de bedoeling.
Deze plant komt uit Kameroen.
De volgende plant is de Elocharis parvula, het
Dwergnaald- gras. Een heel andere plant dan de
voorgaande, geen bladeren maar lange dunne
“grasstengels”. Een redelijke groeier, die gematigd licht nodig heeft.
U koopt het in een potje, haal heel erg voorzichtig het plantje uit dat potje en haal het
plantje uit elkaar. Dan voorzichtig die plukjes
in de bodem planten. Doet U het goed dan kunt U na enige tijd rekenen op een
fraai grastapijtje. U kunt het best een gespleten plat houtje gebruiken bij het
planten want mensenvingers zijn eigenlijk te grof voor dit kleinood.
Vervolgens: de Lobelia cardinalis, afkomstig
uit Noord Amerika. Deze plant groeit vrij langzaam en heeft veel licht nodig. Rekening mee
houden dus bij het planten! Af en toe een beetje
klei bij de wortels is prima! Ook hier weer:
temperatuur 22 tot 26 graden en pH 6 tot 7.
Geen zwaar probleem dus!
Bron: Box.net (verenigingsladen)
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De bak is lek. Wat nu?

D

at is balen zeg! Maar goed, onoverkomelijk is het ook weer niet, maar
een tijdrovend klusje is het wel... Het is niet moeilijk, en zolang je
maar zorgvuldig te werk gaat lukt het echt wel. Ervan uitgaande dat er
niet een volledige ruit uit ligt (iets meer werk, maar ook goed te doen), maar
dat een van de hoeknaden bezig is te bezwijken, tref je hierna het stappenplan
aan om je aquarium weer waterdicht te maken.
Je zult er niet aan ontkomen de bewoners van het aquarium tijdelijk elders te
moeten huisvesten, want tenzij het om een begin van een losse kitnaad boven in
een van de hoeken gaat (zie aan het eind van dit artikel), zal
de bak helemaal leeg moeten om eraan te kunnen werken. Haal bij de bouwmarkt een spuitkoker Bison aquariumkit, dat is siliconenkit zonder schimmelwerend middel (zoals in bouw- en sanitairkit) en met meer siliconen dan in gewone bouwkit (want op een aquariumkitnaad komt veel grotere druk te staan
dan op een kitnaad langs een aanrechtblad of een badkuip). Een kitspuit is ook
nodig. Neem ook een afbreekmes met reservemesjes mee als je nog niet zoiets
hebt, een rol papiertape (schilderstape) van ongeveer 3cm breed en een rol
transparant PVC afplakband van 5cm breed, of een goede
kwaliteit (met linnen versterkt) watervaste kunststof tape van het soort waarmee tijdelijke reparaties aan leidingen kunnen worden verricht.
1- Wanneer je bak leegstaat en droog is haal je met een scherp, dun mesje
(afbreekmessen werken erg goed) zover mogelijk naar beneden de oude kit
weg. Door aan de bovenkant tussen de ruiten een stukje karton of zo te wiggen blijft de naad open en kan je de oude kitrups zo ver mogelijk en zo goed
mogelijk verwijderen. Hoe beter je de oude kit verwijdert, hoe beter later de
hechting van de nieuwe kit zal zijn, neem er dus de tijd voor om dit onder
deel zorgvuldig te doen.
2- Maak de plek van de oude kitnaad (dus zowel IN de bak, tot een centimeter
of vijf uit de hoek vandaan als TUSSEN de ruiten) goed schoon met dubbelgevouwen keukenpapier gedrenkt in spiritus. Gebruik géén terpentine of
wasbenzine, want die laten een vettig residu achter waardoor de nieuwe kit
straks minder goed hecht!
3- Laat de spiritus volledig verdampen, dat duurt een paar minuten. Gebruik
Nu het schilderstape om, van beneden naar boven werkend, ongeveer 3mm
uit de hoek vandaan, in een zo strak mogelijke lijn de boel af te plakken. Dit
gaat ervoor zorgen dat het een strakke kitnaad wordt en geen baggerzooi.
Het werkt makkelijk als je het aquarium op een handdoek op een tafel legt
met de opening naar je toe en de ruit waarop je de tape gaat plakken onder.
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Heb je een ruit klaar, dan zet je de bak op de andere kant zodat die onder l
ligt en dan plak je die kant af. Laat de tape een centimeter of 5 boven de
bovenkant doorsteken en vouw het uitstekende gedeelte dubbel op zichzelf,
zodat de lijmlagen op elkaar plakken. Op die manier kan je na het kitten de
Tape makkelijk weghalen. Plak op dezelfde manier tape aan de buitenkant
van de ruiten waar de kitnaad komt, maar houdt die tape zo dicht mogelijk
bij de naad.
4- Doe in een beker een klein laagje afwasmiddel en vul aan met water zodat
er een behoorlijk "zepig" sopje ontstaat. Leg een opengevouwen krant neer
bij de plek waar je gaat werken.
5- Plaats de bak op zijn bodem op de handdoek. Snij de top boven de schroefdraad van de kitkoker af, draai de spuitmond erop en snijd daar onder een
schuine hoek een klein puntje af. Plaats de kitkoker in de kitspuit en spuit
van onder naar boven werkend en met het puntje van de spuitmond naar
beneden, vanuit de binnenkant van het aquarium, met een gelijkmatige
beweging en druk kit TUSSEN de ruiten tot je bovenaan bent. Haal de druk
van de spuitkoker (evt. dopje erop) en leg de kitspuit weg op de krant.
6- Haal het stukje karton aan de bovenkant tussen de ruiten weg zodat de
Ruiten weer contact kunnen maken. Scheur of knip een stuk (20cm of zo)
van de PVC tape af en plak dat horizontaal net onder de bovenkant van de
ene ruit naar de hoek toe, druk de ruiten op elkaar zodat de kit naar binnen
en naar buiten bulkt en vouw de tape strak de hoek om en druk vast op de
andere ruit. Werk zo met stukken tape naar beneden met steeds een paar cm
ertussen.
7- Neem een stuk dubbelgevouwen keukenpapier in de ene hand, doop de vingers van de andere hand in de beker met het afwasmiddelsopje en strijk met
de bolle kant van de vingertoppen van beneden naar boven werkend de kitnaad glad en veeg het teveel aan kit af aan het keukenpapier. Vouw het keukenpapier dicht en leg het weg op de krant.
8- Pak het dubbelgevouwen, uitstekende stuk schilderstape aan een van de zijden aan de binnenkant van de bak
en trek heel beheerst en in een constant
tempo de tape met de erop gesmeer
de kit weg van de kitnaad (schuin
ervandaan). Let erop dat wanneer de
tape volledig loskomt deze zal
opkrullen, dus pas op dat je geen kit
tegen de ruiten smeert. Leg de tape
op de krant en her haal met de andere tape. Kom nu niet meer aan de
kitnaad!
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9- Laat de kitnaad 24 uur drogen, verwijder de PVC tape aan de buitenkant,
verwijder dan ook de schilderstape aan de buitenkant en gebruik evt. het afbreekmes om kitresten op het glas te verwijderen.
10- Zet de bak in de badkamer (of buiten) en vul hem met water. Laat 24 uur
staan om op lekken te testen. Indien de reparatie is gelukt (kan als je zorg
vuldig gewerkt hebt bijna niet missen), maak hem dan weer volledig leeg,
zet hem op zijn plaats en vul voor gewoon gebruik. Het aquarium kan direct
weer in bedrijf worden gesteld.
Als het gaat om een kitnaad die bovenaan in een van de hoeken losgaat en je
bent er op tijd bij, dan kan je vaak hiermee volstaan:
Laat het waterpeil tot bijvoorbeeld de helft te laten zakken.
Verwijder de losse kit, maak de kitnaad schoon, spuit er verse kit voor in de
plaats, tape de hoek bij elkaar, strijk de kit af en laat 24 uur drogen.
Verwijder de tape en vul de bak in gedeelten om de kitnaad geleidelijk te belasten.
Een kapotte ruit zal uiteraard volledig
vervangen moeten worden, maar een
barst in de bodemplaat is vaak heel
goed te repareren door de bodemruit
goed te ontvetten (spiritus) en dan een
voldoende breed stuk glas (de breuk
moet echt ruimschoots overlapt worden) overheen te kitten, dus IN de
bak. De waterdruk zal de
"reparatieruit" aandrukken, en met het bodemgrind eroverheen zie je er niets
meer van. Leg aan weerszijden 2 doorlopende kitrupsen met ongeveer 2cm ertussen, parallel aan de breuk over de hele lengte ervan en druk daar de reparatieruit op. Door van de ene kant af werkend naar de andere kant de kitnaden
stuk voor stuk stevig aan te drukken wordt de kit goed dun uitgespreid. Wanneer dit voltooid is kan er voor de zekerheid nog een kitrups rondom de reparatieruit gelegd worden, maar vaak zal dat niet eens nodig zijn. De kans van slagen staat of valt met de zorgvuldigheid waarmee gewerkt wordt. Zo min mogelijk oude kitresten laten zitten, goed ontvetten, kit goed laten drogen alvorens er
weer druk op te zetten. Haastige spoed is hier beslist niet goed, dus neem er de
tijd voor. Succes!
Auteur: Jan Altink
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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

H

et is helaas gebeurt na een doorstart een aantal jaren geleden is de firma Biemond toch failliet gegaan en nu hoor ik u zeggen wie is in hemelsnaam de firma Biemond want deze staat niet in contrast met bijvoorbeeld Eheim of Sera maar deze firma maakte de achterwanden die in onze
visbeurs verkocht werden, maar dit is nu verleden tijd en om dit gat op te vangen hebben wij nu achterwanden van Juwel in ons assortiment opgenomen de
gewone zwarte achterwand met de maten 40x45cm en de 60x50cm en die zijn
wel iets duurder dan onze oude achterwanden maar nog altijd klein in prijs respectievelijk € 13,95 en € 16,95.
Ook voor de wat anders gekleurde achterwanden zijn we bij Juwel terecht gekomen met de Cliff light en de Cliff dark deze achterwanden met de afmeting
59x55cm zijn ook zeer gemakkelijk op maat te maken en in het aquarium te
plaatsen en deze achterwanden zijn bij ons verkrijgbaar voor het kleine prijsje
van € 37,95.
Op het voergebied werd een aantal keren gevraagd naar granulaatvoer voor de
gewone aquariumvissen nu is er granulaatvoer binnengekomen deze korrels
zijn 0,7mm groot en de potjes hebben een inhoud van 250ml en de prijs hiervoor is € 4,95.
De aanbieding van het jaar 2013 is de Easy-carbo van 500ml. dit vloeibare
koolstof (co2) heeft een normale prijs van € 8,95 gaat zolang de voorraad
strekt weg voor de belachelijke lage prijs van € 5,95 dit vloeibare koolstof is
een uitstekende voeding voor planten en laat je alg verdwijnen als sneeuw voor
de zon.
En als laatste wil ik en mijn visbeursmedewerkers u , u familieleden en u aquariumbewoners een geweldig aquariumjaar 2013 toewensen.
Tom Looijestein
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