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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 64, februari 2013 
 
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 

Bij Meester Reenders Optiek komt u niet voor de prijs 

maar wel voor kwaliteit service en oogzorg 

De Bekendste opticien optometrist van Noord Holland 

Geeft u als lid van de glasbaars 10% korting op elke aanschaf in de winkel  

en kinderen tot en met 16 jaar gratis geharde ontspiegelde glazen 

 

WIJ ADVISEREN U GRAAG 
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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        

                                        Koekoekstraat 42  1781 WG Den Helder 

  

Alg. bestuurslid                                    vacant 

Hans van Rooijen   Erasmusstraat 5  1782 NL Den Helder              
 

 

Willem Jas    Middelzand 4443  1788 JG Julianadorp 
      

 

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    Tom Wensink  Alex Hendrix        

Willem Hiddingh Henk van Spelden  Sven van Spelden      Henk  Steenwijk   

 

Openingstijden:  woensdag 19.00—21.30 uur,  zaterdag 10.00—12.00  14.00—17.00 uur 

Bestuur 

Visbeurs-kernleden 

Redactie 

Ledenadministratie 
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  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 

 

 

  

 

 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   
               

         Za / Zo         2/3 februari             Districtskeuring 

             Za                2 maart                   Uitslag districtskeuring    20:00 

         Vrij              5 april                     Alg ledenvergadering      20:00 

         Za / Zo         2/3/ November       Open dagen                      0:00 - 16:00                

          

     

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

Kantinemedewerkers  
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Uitnodiging 

 

Het District “Kop van Noord-Holland” 

heeft het genoegen u uit te nodigen,  

met familie en vrienden, voor de uit- 

slag Districtskeuring 2013  

 

De uitslag zal bekend worden gemaakt 

op zaterdag 2 maart te Nieuwe Niedorp 

door keurmeester S. Rensen. 

 

Tevens zal de heer Rensen ons 

vertellen hoe de uitslag is geworden van de in 2012 verrichte Districts vijver-

keuring  

 

Adres:“Prins Maurits” 

   Dorpsstraat 79 

   1733 AE   Nieuwe Niedorp 

 

Tel.: 0226 - 411751 

 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 

 

Opening om 20.00 uur. 

 

Van 20.10 uur tot +/- 21.00 uur 1e gedeelte diapresentatie van de gekeurde vij-

vers / vivaria. 

 

Korte pauze tot 21.15 uur. 

 

Van 21.15 uur tot 21.45 uur vervolg diapresentatie. 

 

Van 21.45 uur tot 22.05 uur pauze met daarin verkoop van loten voor prachtige 

prijzen. 

 

Om ongeveer 22.05 uur uitslag keuring, gevolgd door korte pauze. 

 

Om 22.45 uur verloting, daarna onder het genot van een drankje en een hapje, 

wat napraten. 
De districtscommissie 
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Aangesloten bij de N.B.A.T. 
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenverga-

dering, welke wordt gehouden op vrijdag 5 april 2013 in het verenigingsge-

bouw aan de Rozenstraat 17a te Den Helder, aanvang: 20.00 uur 

 Agenda 

1.   Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

2.   Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op  

      4 april 2012. 

3.   Jaarverslag secretaris.  

4.   Jaarverslag commissaris materieel. 

5.   Jaarverslag penningmeester. 

6.   Verslag financiële commissie. 

7.   Verslag visbeurscommissie. 

8.   Verslag kantinecommissie. 

9.   Verslag redactiecommissie. 

10. Vaststellen van de begroting 2013 / bestuursbeleid 2013. 

11. Verkiezing bestuursleden. 

12. Verkiezing leden voor de financiële commissie. 

13. Verkiezing kernleden  

14. Verkiezing leden voor de kantinecommissie. 

15. Verkiezing leden voor de redactiecommissie. 

16. Voorstellen van de leden. 

17. Rondvraag. 

18. Sluiting. 

 

Herkiesbaar 

2e commissaris materieel,  Martijn Klaver 

Bestuurslid/visbeurs, Jolanda Wiersma-Tot 

 

Conform het gestelde in de statuten wordt de voorzitter in functie gekozen. 

De overige functies worden na verkiezing tot bestuurslid onderling door het 

bestuur verdeeld. 

 

Kandidaten voor het voorzitterschap of overige bestuursfunctie kunnen zich, 

liefst schriftelijk, opgeven bij de voorzitter. 

 

Er heeft zich al één kandidaat opgegeven voor de functie van voorzitter, de 

heer Henk van Spelden. 

Er hebben zich al drie kandidaten opgegeven voor een bestuursfunctie te we-

ten: 

Mevr. B. Vellinga, de heren H. Steenwijk en W. Hiddingh 
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ad. 12,13,14 en15 Kandidaten kunnen zich nu al, liefst 

                               schriftelijk, opgeven bij de voorzitter 

ad. 16  De redacteur heeft aangegeven zijn functie te willen  

             overdragen aan een nieuwe kandidaat. 

Aangezien het bestuur uit maximaal 11 leden mag bestaan zijn er nog een 

vijftal vacatures, dus:  Geef u op 
 

Toelichting op de agenda 

ad. 1   - 

ad. 2   Gepubliceerd in de uitgave maart 2013 van dit  

           blad. 

ad. 3   In verband met de openstaande vacature van secretaris   

           ontbreekt het jaarverslag secretaris.  

ad. 4   gepubliceerd in het verenigingsorgaan van februari  

           2013. 

ad. 5   conform ad. 2. 

ad. 6   Dient volgens de reglementen schriftelijk te worden  

           ingediend. 

ad. 7   conform ad. 4 

ad. 8   conform ad. 4 

ad. 9   conform ad. 4 

ad. 10 Begroting is ter vergadering aanwezig. 

ad. 11. Conform een in het verleden genomen bestuursbesluit    

            dienen de zittende bestuursleden na een periode van 3 

            jaar hun bestuursfunctie ter beschikking te stellen en  

            kunnen terstond weer worden herkozen. 

            In 2013 geldt dit voor: 

            De voorzitter, Hans van Rooijen 

            De vice voorzitter, Jan Broersma (moest eigenlijk al in  

            2012) 

            De commissaris materieel, Marco Knaap 

            De penningmeester, Harold Knuever 

            2e commissaris materieel Martijn Klaver 

            Bestuurslid/visbeurs, Jolanda Tot. 

 

            Niet herkiesbaar zijn: 

            De voorzitter, Hans van Rooijen 

            De vice voorzitter, Jan Broersma 

            De commissaris materieel, Marco Knaap 

            De penningmeester, Harold Knuever 
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Hallo vissen, horen jullie ons? 

 

K an een vis horen? En wat vindt hij van mensengeluid? Bioloog Arthur 

Popper, godfather van het vissengehoor, was in Nederland om erover 

te vertellen. 

 

De godfather van het vissengehoor, hoe wordt iemand dat? 

'Toen ik nog biologie studeerde in New York stuitte ik in een dierenwinkel een 

keer toevallig op een blinde grotvis. Aan een docent vroeg ik daarna hoe vissen 

zonder gezichtsvermogen kunnen overleven. Ga het uitzoeken, zei hij en zo-

doende rolde ik de hoek van de vissen en hun gehoor in waar ik nu, tientallen 

jaren later, nog niet ben uitgekomen. Die typering van godfather heeft iemand 

ooit tegen een journalist gezegd, ik weet niet eens meer wie. Mijn kinderen vin-

den het leuk. Van mijn dochter heb ik een T-shirt met de Godfather erop gekre-

gen, maar dat draag ik alleen thuis.' 

 

Heeft een vis eigenlijk wel oren? 

'Jazeker. De oren van vissen lijken zelfs heel erg op die van mensen. Alleen zie 

je ze bij vissen niet, want hun oren zitten niet op hun lichaam geplakt zoals bij 

ns. Vissen hebben overigens niet alleen oren, veel soorten maken ook geluid. 

Soms zijn die geluiden onderdeel van een paringsritueel, soms maken ze geluid 

als ze worden aangevallen door belagers. Ik ken mensen in Californië die vlak-

bij het water woonden en continu geluid hoorden. Ze dachten dat het een appa-

raat in huis was, maar een van onze studenten kwam erachter dat hetl awaai 

van een stel kikvorsvissen verderop kwam. Die maken behoorlijk wat kabaal 

als ze met elkaar communiceren. 

 

U stelt dat het geluid dat mensen in en op water veroorzaken effect heeft 

op vissen. 

'Dat weten we nog niet zeker. Van bijvoorbeeld vleermuizen of zebravinken is 

bekend dat ze bij herrie die veroorzaakt wordt door mensen meer geluid maken 

om eroverheen te komen. Voor vissen kan dat net zo goed opgaan. Of mis-

schien kunnen vissen de voor hen belangrijke geluiden van soortgenoten soms 

niet horen, omdat ze worden gemaskeerd door ander kabaal. Mensen maken 

een hoop lawaai in en op het water, bijvoorbeeld door te heien om windmolens 

te plaatsen, door de scheepvaart of voor het seismische onderzoek waarmee we 

olie en gas opsporen. Het is heel moeilijk om in het wild te kijken wat voor 

effect dit heeft op vissen. Een vogel zie je gemakkelijk zitten; onder water een 
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vis vinden is lastiger. Bovendien is het voor onderzoekers erg gevaarlijk om in 

een duikuitrusting vlak bij een luid heiproject te gaan zitten, omdat de herrie 

ook op hen effect kan hebben. 

 

Kunnen we spreken van een probleem? 

'We weten dat het gehoor en de communicatie bij veel vissen essentieel zijn 

voor hun gedrag. Er is alleen te weinig bewijs om te stellen dat we het gedrag 

van vissen beïnvloeden met ons geluid. Daarentegen kunnen we het ook niet 

uitsluiten en zolang dat het geval is, hebben we naar mijn mening de plicht er 

onderzoek naar te doen. 

 

Dat chinookzalmen inwendige bloedingen krijgen tijdens een labsimulatie 

van heiwerkzaamheden, lijkt een reden tot zorg. 

'Dat laat inderdaad zien dat er een grens is waar, door mensen veroorzaakt ge-

luid schadelijk is. We hebben in ons lab proeven gedaan waarbij we de zalmen 

herhaaldelijk aan een enorme hoeveelheid geluid blootstelden in een speciaal 

daarvoor ontwikkelde tank. 

 

'De herrie die de tank produceert, is ongeveer vergelijkbaar met wat je zou ho-

ren als je je hoofd vlak naast een draaiende motor van een Boeing 747 houdt, 
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maar dan nog harder. We zagen bij die experimenten dat bloedvaatjes van de 

vis springen of dat er bloeduitstortingen in de zwemblaas ontstaan. 

 

Bij echte heiwerkzaamheden is een dergelijke hoeveelheid geluid echter niet 

toegestaan. Sterker nog, we kwamen erachter dat bijvoorbeeld de Amerikaanse 

regering erg terughoudend is geweest met het vaststellen van een geluidslimiet. 

Het mag nog wel harder met de heiwerkzaamheden voordat die effect op de 

vissen hebben. 

 

Dus tikken op het glas van je vissenkom is niet erg? 

'Dat ligt eraan. Als je een klein tikje combineert met het geven van voedsel zal 

een doodgewone goudvis bijvoorbeeld al snel leren dat zo'n tikje 'eten' bete-

kent.  

 

Volgend jaar gaat u met pensioen. Wat gaat u dan doen? 

'Met pensioen is de officiële benaming. Ik ben nog bezig met allerlei projecten 

zoals een project waarin we blauwvintonijnen, enorme en prachtige vissen, pro-

beren te leren om op grond van verschillende geluiden te herkennen waar en 

wanneer ze voedsel krijgen. We willen zo aantonen wat tonijnen wel en niet 

kunnen horen. Dat gaat heel goed, want de dieren kunnen het al aardig. Wan-

neer ik echt stop, moet ik nog maar bezien.' 

 

ARTHUR POPPER 

Arthur Popper (69) studeerde biologie aan de New York University en promo-

veerde eind jaren zestig aan de City University of New York op het gehoor van 

vissen en hun gedrag. Hij doceerde aan verschillende Amerikaanse universitei-

ten en is sinds 1989 verbonden aan de University of Maryland. Daar doet hij 

met zijn studenten onderzoek in het 

'Popperlab'. Popper verwierf bekendheid met 

zijn gedetailleerde tekeningen van het vissen-

oor en publiceerde meerdere boeken over 

vissen en geluid. De laatste jaren houdt hij 

zich veel bezig met effecten van menselijk 

geluid op vissen. 

 

 

Bron: 

De Volkskrant van 27 oktober 2012 
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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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Jaarverslag Redactie 2012 

 

O 
ok het afgelopen jaar heeft de redactie 10 verenigingsbladen gepubli-

ceerd die  onze aquarium hobby op een zo breed mogelijk vlak belicht. 

Bijzondere voorvallen zoals welke binnen de vereniging plaatsvinden 

en uitslagen van wedstrijden waaraan 

leden van onze vereniging deelnemen 

worden gepubliceerd. Het is echter niet 

mogelijk om alle artikelen zelf te schrij-

ven. Daarom zoekt de redactie naar kopij 

in boekwerken , internet of artikelen uit 

verenigingsbladen van andere aquarium 

verenigingen. Deze artikelen worden al-

tijd voorzien van bronvermelding. 

Jan Moorman die de lay-out en druk van 

ons clubblad verzorgt, heeft te kennen 

gegeven hiermee te willen stoppen. 

Vanaf deze plaats wil ik hem dan ook bedanken voor zijn jarenlange inzet en 

de goede en prettige samenwerking  

Op dit moment ziet het er naar uit dat een van onze leden deze taak van Jan  zal 

gaan overnemen, hopelijk horen wij zijn definitieve beslissing op de komende 

jaarvergadering 

Om dat de meest actuele visjes in de afgelopen jaren al zijn gepubliceerd, 

wordt blz 12 en 13 ook ingevuld om aquariumplanten en terrarium bewoners 

onder de loep te nemen 

Het verenigingsblad wordt ook gepubliceerd op internet via onze website 

www.deglasbaars.nl. Afbeeldingen en illustraties zijn daar in kleur gepubli-

ceerd.  

De website wordt beheerd door Sven van Spelden  

Copy aangeleverd door de leden zijn altijd meer dan welkom 

 

Ook het komende seizoen hoopt de redactie weer een blad uit te kunnen bren-

gen dat ook naar buiten toe representatief is voor onze vereniging. 

 

Willem Jas  

Redactie 
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Wij stellen aan u voor: 

De Didiplis diandra 
  

 Land van herkomst:  Zuid - oost Noord Amerika 

 Familie: Lythraceae 

 Temp: 24 - 28 ° 

 pH: 6,5 - 7 

 KH: 5 - 8 

H et is een van de meest geliefde soorten aquariumplanten. Evenals de 

Rotala en Ammania-soorten behoort zij tot de familie der Lythraeae.  

Het geslacht Didiplis omvat slechts drie soorten, waarvan de Diandra uiterma-

te geschikt is voor het tropisch aquarium. 
 

Didiplis diandra vindt zijn verspreidings gebied in de gematigde zone van Tex-

as, Florida en Mexico. Het is de enige Amerikaanse soort. Doordat de plant 

weinig naar Europa en dus ook naar Nederland wordt geïmporteerd, zijn we 

hier meestal aangewezen op  planten die of in de huiskameraquaria of in de 

kwekerijen worden gekweekt. Dit zal dan ook wel een van de redenen zijn dat 

we ze niet regelmatig in de handel aantreffen. Didiplis diandra is in de gematig-

de zone eenjarig. In het zuiden van Amerika en in Mexico groeit ze `s zomers 

meest aan land. 

`s Winters, bij hoge waterstand, overwintert ze gemakkelijk in submerse vorm 

en wordt zo een doorlevende plant. We kunnen ze dan ook blijvend als onder-

waterplant in onze aquaria houden, mits we in hun noodzakelijke levensvoor-
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waarden voorzien De bladeren van de landvorm zijn slechts weinig breder dan 

de bladeren van de onderwatervorm. Het interessante van deze plant is dat zij 

onderwater veel gemakkelijker bloeit dan boven water. AI te veel moeten we 

ons echter van deze bloei niet voorstellen, want de bloempjes zijn zo klein 

dat ze soms nauwelijks in de bladoksels zijn te bespeuren. 

De onderwater geplante stekjes schieten meestal gauw wortel en verlengen hun 

stengels naar het wateroppervlak toe. Daarbij vertakken ze zich veelvuldig en 

vormen zo sierlijke struikjes. 

De opgerichte stengels bereiken in het aquarium ongeveer een lengte van 25 tot 

30 cm en zijn zeer dicht bebladerd. De bladeren worden ongeveer 1 tot 2,5 cm. 

breed en zitten zo dicht op elkaar dat het net dennentakjes lijken. 

De bladeren zijn namelijk naaldvormig smal tot lijnvormig, en fris tot olijf  

groen en meestal aan de uiteinden roodachtig. 

Bij groei onderwater vertakt Didiplis diandra zichzelf voldoende en het is dan 

ook niet nodig om te stekken, of men moet dit al doen om een medeaquariaan 

een plezier te doen. Doordat het onderste deel van de stengel van de Didiplis 

diandra zeer breekbaar is, is de plant niet geschikt voor aquaria waarin vissen 

huizen die in de bodem woe1en. Evenmin is zij geschikt voor bakken met snel 

zwemmende vissen. De stengels zullen afbreken en spoedig aan het waterop-

pervlak afsterven. De vermeerdering van onderwater gehouden planten is daar-

om langzaam en niet gemakkelijk. Wanneer we ze in schalen of terraria onder-

brengen, waarin hun groei zeer intensief is, vermeerdert deze plant zich veel 

beter. Lage boven water gekweekte planten zetten we dan onderwater in het 

aquarium. 

Daar passen ze zich zeer snel aan. De niet ingewortelde stengeldelen slaan 

slechts dan aan als ze rustig staan; dus alleen in gezelschap van rustige visjes 

en geen woelers. Deze plant kan men praktisch in ieder aquarium houden en 

verdraagt zowel zacht als ook middelhard water. Ze is een aangewezen plant 

voor de middenzone in het aquarium. 

Op een goed belichte plaats en bij middelhard water overheerst de frisse groene 

kleur, terwijl bij halfschaduw en lichtzuur water de bladeren roodachtig wor-

den, vaak met goudachtige punten, maar de stengels zijn dan we1 breekbaarder. 

De plant is niet warmteverlangend en aan een temperatuur van 15 tot 22°C 

heeft zij meer dan voldoende. 

Ze groeit gemakke1ijk op een vuile ( ongewassen) zandbodem. Als we merken 

dat de plant zijn onderste bladeren verliest, moeten we ze meer licht geven of 

verplaatsen naar een lichtere plaats in het aquarium, want dit bladverlies is vrij-

wel zeker een gevolg van te weinig licht in het aquarium. 

 

Bron:internet 
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DE LUIPAARDGEKKO 

HET PERFECTE REPTIEL ALS HUISDIER 

 

D 
e Eublepharis macularius, natuurlijke bewoner van Afghanistan, Pa-

kistan, West-Indië (Rajasthan, Ajmer, Madarfoot hills), Irak en Iran is 

een zachtaardig, sterk, lang levend dier dat in vele opzichten het per-

fecte reptiel als huisdier is. In tegenstelling tot zijn verre neef de Tokeh (Gekko 

gecko), zullen luipaardgekko's bijna nooit de neiging voelen om te bijten. 

· Bijna alle luipaardgekko's zijn geboren in gevangenschap in dit land, waar-

door de kans op stress veroorzaakt door het vervoer en parasieten, zoals die 

gevonden worden op leguanen en andere hagedissen, geëlimineerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luipaardgekko's zijn ook gemakkelijk te verzorgen: 

· Ze bereiken een gemiddelde lengte van 30 cm, en kunnen gehouden worden 

  in een terrarium met een inhoud tussen de 44 en 66 liter. 

· Ze doen hun behoefte steeds op dezelfde plek, wat het gemakkelijk maakt de 

  Behuizing schoon te maken. 

· Ze zijn hebben geen behoefte aan dure UV-belichting. 

· Ze hebben geen uitzonderlijk hoge temperaturen nodig, zoals baardagamen. 

· Ze eten meelwormen en krekels, en hebben geen behoefte aan een vegetarisch 

  dieet. 

· Bijna alle luipaardgekko's zijn geboren in gevangenschap in dit land, waar 

  door de kans op stress veroorzaakt door het vervoer en parasieten, zoals die 

  gevonden worden op leguanen en andere hagedissen, geëlimineerd worden. 

 

Verzorging. 

Groepen van jonge of vrouwelijke luipaardgekko's kunnen samen in een bak 

gehouden worden. Jonge dieren moeten wel ongeveer dezelfde grootte hebben. 

Indien dit niet het geval is zullen de kleinere dieren gedomineerd worden door 
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de grotere en zullen ze het minder 

goed doen. De inrichting van het ver-

blijf kan zo simpel of zo moeilijk zijn 

als je zelf wilt. Ze kunnen gehouden 

worden in een terrarium met papier 

als ondergrond. Als je wenst kan je ze 

ook houden op turf, gravel of schors. 

Het gebruik van zand raden we af 

voor luipaardgekko's. Zij zullen af en 

toe teveel zand inslikken in hun honger naar calcium of bij het jagen op prooi-

en. Dit kan een opeenhoping van zand in de maag veroorzaken. Ze hebben een 

temperatuur van ongeveer 30 graden Celsius nodig. Wij raden aan een warmte-

bron te gebruiken die voor verschillende temperatuurzones kan zorgen. Dit kan 

men bereiken met warmte, komende van boven af. Warmtestenen schieten hier 

tekort. Onze terraria worden verwarmd met infraroodlampen. Dit zorgt niet 

alleen voor de nodige warmte, maar ook voor voldoende licht zodat we ze be-

zig kunnen zien wanneer ze in de avonds actief worden. Luipaardgekko's heb-

ben behoefte aan een plaats om zich te verbergen. Ter aanvulling van schuil-

plaatsen op koude en warme plaatsen geven we ook een plastic doosje met een 

gat in het deksel. In die doos is een mengeling van vochtig mos en vermiculite 

aangebracht. Deze plek is niet alleen een plaats om hun eieren te leggen, maar 

geeft ook de nodige vochtigheid welke nodig is voor de gekko's om te vervel-

len. Wij geven onze dieren bijna uitsluitend meelwormen met af en toe een 

rups van de wasmot als toetje. We hebben ondervonden dat dit makkelijker was 

om een grote kolonie te onderhouden en de diertjes tonen geen verschil in ge-

zondheid of grootte in verhouding met gekko's die met krekels gevoederd wor-

den. De gekko's hebben behoefte aan een ondiepe schaal met water en een bron 

van calcium. Met vele andere soorten gekko's is het nodig de meelwormen en 

krekels te bestuiven met calcium. Bij luipaardgekko’s is dit niet echt nodig, 

omdat ze het calciumpoeder oplikken uit een ondiepe schotel als deze aanwezig 

is. Het is zeer moeilijk luipaardgekko's te seksen voor ze drie maanden oud 

zijn. Tegen die tijd kunnen de seksuele karakteristieken van het mannetje ge-

zien worden, zeker wanneer je een vergrootglas gebruikt. Het mannetje wordt 

gekenmerkt door de aanwezigheid van de hemipenis (is een in tweeën verdeel-

de penis om zowel links als rechts contact maken met het vrouwtje. Red.), 

zichtbaar aan de basis van de staart. Hij heeft ook dijbeenporiën (preanale) net 

boven de staart. Het vrouwtje heeft een rij aangepaste cellen waar de dijbeen-

poriën zijn, maar heeft geen zichtbare poriën. Alan en Billie Zulich  

 

Voor u gelezen in het blad van Ciliata uit Ridderkerk. 
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Gebruik van zeoliet in de aquaristiek 

 

Z 
eoliet is een 100% natuurlijk, vulkanisch mineraal. Het is een algemene 

benaming voor een grote groep microporeuze mineralen. Het mineraal 

is honderdduizenden jaren geleden ontstaan, doordat vulkanische as-

wolken terechtkwamen in zouthoudend water uit zeeën en meren. Door de in-

teractie tussen het zout en de vulkanische as ontstond op de bodem van deze 

wateren een soort kleilaag. Onder invloed van heet water, dat door de thermi-

sche activiteit van de aarde ontstond, veranderde deze kleilaag in een zacht po-

reus gesteente: zeoliet. 

Het mineraal kreeg zijn naam van de Zweedse mineraloog Cronstedt in de 18de 

eeuw. De benaming zeoliet is van Griekse oorsprong en betekent “kokende 

stenen”. Zeoliet heeft namelijk de eigenschap om water te absorberen. Als men 

het mineraal verhit dan wordt het vastgehouden water als waterdamp afgege-

ven. 

Natuurlijke zeolieten bestaan in veel verschillende soorten, elk met zijn speci-

fieke kwaliteiten. Tot dusver zijn er ongeveer 45 verschillende soorten natuur-

lijk zeoliet gekend. Daarnaast bestaan er ook veel soorten synthetisch zeoliet 

die door de industrie worden vervaardigd elk met hun specifieke 

kenmerken. 

 

Zeoliet in het dagelijkse leven. 

Iedereen komt, zonder het waarschijnlijk te weten, in contact met zeoliet of de 

resultaten ervan op quasi dagelijkse basis. Zo is zeoliet veelal een basisgrond-

stof in onder andere de volgende materialen en toepassingen: 

kattenbakvulling 

waterzuiveringsinstallaties 

waterverzachters 

... 

In de industrie werken vele wetenschappers op de ontwikkeling en optimalise-

ring van synthetische zeolieten 

 

Clinoptiloliet-zeoliet. 

Er is slechts één natuurlijke soort zeoliet die beschikt over eigenschappen die 

voor gebruik in het aquarium (maar ook voor vijvers) heel interessant zijn: cli-

noptiloliet. 

Zeoliet heeft een honingraatstructuur die bestaat uit een rooster van siliciumen 

aluminiumionen (vandaar wordt zeoliet ook vaak als een aluminiumsilicaat 

aangeduid) die onderling door zuurstofatomen verbonden zijn. 
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Die honingraatstructuur heeft vele kanalen en holtes. De inwendige oppervlakte 

is fenomenaal en kan oplopen tot wel 450 vierkante meter per gram zeoliet 

(450 m²/g). Dit kan men trouwens ook afleiden uit de naam (komend uit het 

Grieks): ptiloliet verwijst namelijk naar een vederlichte steen. 

 

Ten gevolge van de silicium- en alumuniumionen heeft het mineraal van nature 

een hoge negatieve lading. Deze negatieve lading wordt in de natuur gecom-

penseerd door binding met positieve ionen die geen deel uitmaken van het mi-

neraal zelf. Van nature uit bevatten de holtes van clinoptiloliet daarom vaak 

Na+ (natrium), Ca2+ (Calcium), K+ (Kalium) en Mg2+ (Magnesium). 

 

Doordat deze laatste geen deel uitmaken van het mineraal zelf, worden ze ge-

makkelijk vervangen door andere positieve ionen die ons wel bekend zijn, zo-

als NH4+ (Ammonium) en NH3+ (Ammoniak). 

Omwille van bovenvermelde inwendige structuur kan clinoptiloliet een grote 

hoeveelheid vloeistof opnemen. Zo kan clinoptiloliet tot 70 % van het ingeno-

men volume opnemen aan water, olie, ... Dat is nog niet alles, het mineraal is 

tevens in staat om een ganse reeks aan andere stoffen aan het water te onttrek-

ken en te binden die ons wel eens voor problemen durven te stellen in de aqua-

ristiek (zoals lood, zink, mangaan, cadmium, nikkel, fosfaten, 

nitraten,... ). 

 

Gebruik in de aquaristiek. 

Clinoptiloliet is veilig voor mens, dier en milieu en is 100 % natuurlijk. In de 

handel zijn verschillende korrelgroottes te verkrijgen variërend van enkele mi-

cron tot 'steentjes' van zo'n 35 mm. 

Aangezien clinoptiloliet de eigenschap heeft om ammonium en ammoniak te 

binden is het uiterst geschikt om te gebruiken in onder andere de volgende situ-

aties: 

-het opstarten van een nieuw aquarium 

-het filteren van een biologisch zwaar belast aquarium (bv. heel veel of grote 

 vissen t.o.v. waterhoeveelheid) 

-het filteren van een aquarium waar de biologische 

cyclus onvolledig is (bv. 

 aquaria zonder planten) 

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de literatuur 

voorschrijft dat in elk van de bovenvermelde situaties 

het zeoliet de allerlaatste stap in het filtratieproces 

moet zijn. Het mag daarbij enkel als 'buffer' gebruikt 

worden om afvalstoffen te binden die niet door de 
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biologische filter konden afgebroken worden. Doet men dit niet en plaatst men 

bijvoorbeeld het zeoliet als eerste filtratiestap, dan komt er geen ammonium en 

dergelijke terecht in de filtermassa. Daarom beweert men dat bacterieculturen 

die deze stoffen biologisch afbreken ook niet de kans krijgen om zich te ont-

wikkelen. 

 

Zo kan clinoptiloliet dus gebruikt worden om te helpen de ammoniumpiek op 

te vangen die typisch enkele dagen na het opstarten van een nieuw aquarium 

optreedt of om in zwaar belaste aquaria de ontoereikendheid van het filtersys-

teem op te vangen. In dit laatste geval moet dit uiteraard nog steeds aangevuld 

worden met waterwissels en een regelmatig ver-

vangen (of regenereren) van het zeoliet. 

 

Mijn persoonlijke mening hieromtrent neigt in een 

iets andere richting. Volgens mijn bescheiden (en 

tot dusver niet op wetenschappelijk onderzoek ge-

baseerde) mening is het namelijk zo dat als men 

zeolietkorrels gebruikt zich dan op deze korrels (en in hun holtes) na verloop 

van tijd tevens een bacteriecultuur vestigt die zich voedt met de gebonden af-

valstoffen. Van zodra deze afgebroken zijn is er dan in het mineraal opnieuw 

plaats om een ander ion te gaan binden. Op die manier zou zeoliet wel eens het 

meest efficiënte filtermateriaal kunnen zijn dat er bestaat, aangezien het bv. 

ammonium bindt tot het door de erop groeiende bacteriecultuur afgebroken 

wordt of stel je eens de combinatie voor waarbij men zeolietkorreltjes zou ge-

bruiken in een wervelbedfilter in plaats van zand. 

 

Als ik ooit voldoende tijd en misschien een sponsor als de tests door een erkend 

labo uitgevoerd zouden kunnen worden vind, zou het interessant zijn om twee 

identieke aquaria met verschillende filtermethode tezelfdertijd op te starten en 

de evolutie van zowel de afvalstoffen als de bacteriecultuur op te volgen om 

hierover uitsluitsel te geven. 

 

. Ik ben redelijk overtuigd van mijn mening aangezien zeoliet ook met veel suc-

ces gebruikt wordt in plantenfilters waarbij het aangewend wordt als bodem-

substraat met de bedoeling om de afval- en voedingsstoffen bij de wortels van 

de planten vast te houden. 

Ongeacht de feitelijke toepassingsmethode blijft het noodzakelijk om het zeo-

liet om de paar maanden te vervangen of te regenereren. Naast de afbreekbare 

afvalstoffen bindt het namelijk ook andere stoffen en het geraakt dus na ver-

loop van tijd steeds verzadigd. 
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Waarschuwing 1: 

Clinoptiloliet is enkel en alleen geschikt voor zoetwateraquaria en is absoluut 

niet te gebruiken in zee- of brakwateraquaria. Het mineraal heeft namelijk een 

zekere preferentie om zoutionen te binden. Om dezelfde reden is elke toevoe-

ging van zout in het zoetwateraquarium uit den boze. Het is namelijk zo dat 

toevoeging van zout de ionenhuishouding van het mineraal omschakelt. 

Dit heeft als gevolg dat het mineraal in een klap alle opgeslagen afvalstoffen 

terug afgeeft aan het water; de gevolgen daarvan kunnen desastreus zijn voor 

de voltallige vispopulatie. 

Aan de andere kant brengt dit gedrag met zich mee dat zeoliet kan geregene-

reerd worden. Hiertoe moet men het zeoliet uit de filter verwijderen en gedu-

rende een 24-tal uren onderdompelen in een sterke zoutoplossing. 

Daarna uitvoerig spoelen (om het zout opnieuw te verwijderen). Rest alleen de 

vraag, gezien de beperkte kostprijs van het mineraal, of je daar tijd en middelen 

aan wil spenderen. 

 

 

Jaarverslag COMAT 

 

D 
it jaar is er niet zo heel veel gebeurd in het vereniging,s gebouw. 

Er is een nieuw plafond en verlichting in de visbeurs gekomen. 

De buitenboel heeft ook een mooi nieuw kleurtje gehad. 

Voor mij was dit het de laatste keer aankomende jaarvergadering treed ik af 

Via deze weg wil ik iedereen be-

danken voor de samenwerking en 

wens ik de nieuweBestuursleden 

een goed jaar toe 

 

Mvg Marco 
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Waarschuwing 2: 

Zoals hierboven vermeld is clinoptiloliet in staat om allerhande stoffen te bin-

den. Dit brengt met zich mee dat het afgeraden is om zeoliet te gebruiken in de 

filter als men medicatie toedient. Door de absorptie eigenschappen van zeoliet 

kan de werking van een geneesmiddel sterk verminderd of zelfs volledig 

uitgeschakeld worden. 

 

Kostprijs: 

Meestal wordt zeoliet als puur product verkocht in de detailhandel voor een 8 -

10 euro voor een volume van zo'n 5 liter. Met zo'n volume doet men toch al 

iets. 

 

Door: Franky Vandierendonck, Aquarianen Gent 

Bron: www.aquariana.be 

 

 

Verbod op import van appelslakken  

 

A 
lle soorten slakken van het genus Pomacea, de appelslakken die als 

algeneters in aquaria gebruikt 

worden, zijn met directe ingang 

verboden in de gehele Europese Unie. 

Aanleiding hier-toe is een plaag van ap-

pelslakken in rijstvelden in de Ebro-delta 

in Spanje. Formeel is het houden van 

appelslakken niet langer toegestaan, 

maar de precieze invulling daarvan is aan 

de lidstaten.  

Uitgangspunt hiervoor is het daadwerke-

lijke risico voor de na-tuur en de productieplanten. In Nederland wordt dit risi-

co niet hoog geacht. De import van appelslakken is verboden en fyto-sanitaire 

certificaten voor waterplanten dienen een verklaring te bevatten dat die planten 

zijn onderzocht en vrij bevonden van appelslakken en/of hun eieren.  

Controle vindt plaats bij import, maar ook in de vrije natuur. Bij verkooppunten 

en particulieren zullen geen controles plaatsvinden. Het is echter wel van groot 

belang geen appel-slakken in de vrije natuur uit te zetten. Dit geldt overigens 

voor ALLE dieren. Het is bovendien bij wet verboden!  

Bron: zilverhaai 
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Jaarverslag kantine 2012 

N 
aar afweging aan het maandelijkse restant en de af te dragen bedragen 

heeft de kantineomzet de begrotingscijfers ruimschoots kunnen halen. 

Dit is voor de penningmeester zeker een positief gegeven daar mede 

uit de kantine-inkomsten de kosten moet worden gefinancierd. 

De barbezetting heeft in 2012 een grote veer moeten laten met het ziek worden 

en plotseling overlijden van Simon Bakker die een groot deel van deze taak op 

zich had genomen. Het zal heel lastig zijn om dit verlies weer te kunnen com-

penseren maar waarmee tegelijkertijd  de nagedachtenis aan hem nog wel even 

zal voortduren. Gelukkig hebben toch ook weer een paar leden/donateurs te 

kennen gegeven deze taak op zich willen nemen maar om een constantere be-

zetting te hebben blijft de oproep voor meer hulp ook in 2013 nog fier over-

eind. 

In de loop van het jaar hebben we de beschikking kunnen krijgen over vervan-

gende tafels en stoelen wat  de uitstraling toch wel een stuk heeft verbeterd. 

Laten we het gebruiken daar waar het voor dient. 

Tot slot wil ik de kantine bij u aan blijven aanbevelen als ontmoetingsplaats 

van de vereniging waar bij een kopje koffie of een drankje van gedachten kan 

worden gewisseld.                                                     

                                                                                        Hans van Rooijen 

Belangrijk 

 

Op vrijdag 5 april       

aanvang 20:00 

 

Is het weer tijd voor de  

 

Algemene leden 

vergadering 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

25 

Jaarverslag van de visbeurs 2012 

 

Dit jaar is een veel bewogen jaar geweest met een aantal dieptepunten , maar 

ook zeer zeker en deze wonnen dit jaar een aantal hoogtepunten, we begonnen 

met het bericht dat onze leverancier Discus Mak uit Schagen moest stoppen 

met zijn Aquarium(dieren)winkels in Schagen gelukkig konden wij zijn inboe-

del voor een zeer schappelijke prijs overnemen dit inclusief de vriezer waar je 

de producten kan zien zodat je niet elke keer de vriezer hoeft te openen om te 

kijken of er voorraad van is en dan is het gelijk bewezen van Johan Cruijff dat 

elk nadeel zijn voordeel heeft. 

 

Om dit gat op te vangen zijn we naar Life and Garden gegaan om met de eige-

naar afspraken te maken of wij de constructie die wij met Mak hadden om deze 

ook met hem te kunnen maken dit is gelukt en wij zijn dan ook zeer tevreden 

met deze samenwerking, maar omdat een leverancier wel weinig is en dat dit 

kan leiden tot een tekort als er iets misgaat zijn wij ook gaan praten met Fauna-

land de Koningsvis en ook dat verliep uitstekend, zodat wij nu twee leveran-

ciers hebben die een continue stroom van aquariumartikelen kunnen garande-

ren. 

 

Ook wat de toevoer van een aantal andere artikelen zoals klei en diverse artike-

len die wij groot inkochten zoals Easy-carbo in het geding de klei kunnen wij 

nu verkrijgen via Frans Zorg de hengelsportwinkel en de rest kopen wij in in 

Duitsland via Willem. 

 

Wij zijn dit jaar twee maal naar een aquariumbeurs gegaan om hier als de Glas-

baars ons te promoten en onze aquariumartikelen aan de aquarioot te brengen 

de beurs in nieuwegein en deze tweedaagse beurs was voor ons een groot suc-

ces de beurs in Barneveld was daarin tegen een teleurstelling door het warme 

weer kwamen er heel weinig bezoekers. 

 

De opendagen waren weer zeer druk bezocht en dit jaar hadden wij als trek-

pleister de Axelotl en twee vreemde hagedissen van Martijn. 

Over het algemeen is het lekker druk geweest in de visbeurs en onze bezetting 

is gelukkig weer op sterkte maar we kunnen altijd iemand gebruiken, helaas 

hebben wij afscheid moeten nemen van Kirsten die voor haar werk ook op de 

zaterdagen moet werken. 

 

Tom Looijestein 
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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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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

I 
n de kantine van ons verenigingsgebouw staan een aantal 2e hands aquaria 

van geheel compleet tot alleen een volglas aquaria de compleetste is dege-

ne die met de opendagen van 2012 de salamanders uit Mexico heeft ge-

huisvest dit aquarium van 150x40x40cm heeft een vraagprijs van € 150,00. 

 

Het volgende aquarium is er een waar wel wat aan moet gebeuren de pomp zit 

erbij , maar u moet zelf of een handige kennis de verlichting aanleggen de maat 

van dit aquarium is 120x50x40cm inclusief lichtkap en onderkast is de vraag-

prijs € 75,00. 

 

Dan is er nog een aquarium 115x50x45cm waar heel wat aan moet gebeuren 

het is eigenlijk een kaal aquarium met een houten omlijsting deze gaat weg 

voor elk aannemelijk bod. 

 

Twee volglazen kale aquaria van respectievelijk 80x40x30cm en 60x40x30cm 

mogen weg voor de vraagprijs van € 20,00 en € 15,00. 

 

En dan zijn er nog twee aquaria met lichtkap van kunststof met de maten 

80x40x35cm en een klein onderkastje voor de vraagprijs € 30,00 en de volgen-

de is 100x40x40cm en ook hiervoor is de vraagprijs € 30,00. 

 

Tom Looijestein 


