“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, maart 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

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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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 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
Verenigingsinformatie
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Kantinemedewerkers
Hans van Rooijen (Finan. Beheerder)

tel. 624956

Harold Knuever

tel. 0652346370

Martijn Klaver

tel. 0629371918

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
Za
Vrij
Za
Za / Zo
Zo
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Datum

Onderwerp

Tijd

2 maart
5 april
21 sept
2/3/ November
10 nov

Uitslag districtskeuring
Alg ledenvergadering
Huiskeuring
Open dagen
Uitslag huiskeuring

20:00
20:00
10:00 - 16:00
14:00

Verenigingsinformatie
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M

Van de bestuurstafel

et de algemene ledenvergadering in het vooruitzicht
wil ik graag nog even de
aandacht wijzen op de agenda en de
verslagen voor deze vergadering die
gepubliceerd zijn in het huidige en
vorige verenigingsblad. Op de bekendmaking dat er nog vacatures vrij
zijn voor diverse functies is tot op dit
moment geen reactie geweest.
Met betrekking tot het drukken, vouwen, nieten etc. van ons verenigingsblad hebben zich gelukkig een aantal
leden/donateurs gemeld die willen
helpen met deze werkzaamheden.
Daarmede is voorlopig het voortzetten van het uitgeven van een verenigingsblad gewaarborgd. Dat is een
heugelijk feit want het is toch eigenlijk ook het visitekaartje van onze
vereniging zeker als je niet in het bezit bent van een computer, tablet of
anderszins.

Inmiddels zijn de data voor de huiskeuring en presentatie van de uitslag
daarvan ook bekend namelijk zaterdag 21 september 2013 keuren en
zondag 10 november 2013 de uitslagpresentatie die zo rond de klok van
twee uur zal aanvangen. Keurmeester
is de heer Erik Prins. Mocht u geïnteresseerd zijn eens mee te willen doen
aan de huiskeuring ga u dan vast wat
oriënteren wat zo’n keuring allemaal
inhoud waarbij als leidraad ook de
keuringswijzer van de NBAT over de
bepaalde categorie aquaria of vivaria
kan dienen. Deze keurwijzer is te vind
op de site www.cbkm.nl
(keurmeestersite van de NBAT. Uiteraard is met vragen ook de nodige
informatie te verkrijgen op de vereniging.
Hans van Rooijen
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Onder de aandacht
Inzage administratie
Op zaterdag 30 april van 20:00 tot 12:00
stelt de penningmeester u in de gelegenheid om de
administratie in te zien

Niet vergeten !!!!

Vrijdag 5 april
Algemene
ledenvergadering

Aanvang 20:00
6
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Jaarverslag secretaris 2012
Door het ontbreken van een secretaris, is er geen jaarverslag secretaris
De taak is het afgelopen jaar, daar waar nodig, waargenomen door de
voorzitter en de penningmeester

Jaarverslag Penningmeester 2012

W

e hebben 2012 positief afgesloten. Ondanks de tegenslag dat de
computer in het clubgebouw overleden bleek te zijn en dus een
nieuwe hebben moeten aanschaffen.
Dankzij de inzit van onze vrijwilligers, in de visbeurs en achter de bar, is de
begroting van de visbeurs en de kantine ruimschoots gehaald.
Mijn dank ga dan ook uit naar die mensen, die dit mogelijk gemaakt hebben.
De energiekosten zijn binnen de perken gebleven. We kregen zelfs nog wat
terug van Nuon.
In 2012 mochten we enkele nieuwe adverteerders verwelkomen in ons clubblad. Daardoor zijn de kosten voor het blad stabiel gebleven.
Ook dit jaar bied ik weer de gelegenheid om de administratie in te zien. Ik ben
zaterdag 30 maart 2013 van 10.00 tot 12.00 aanwezig
met de administratie. U bent van harte welkom.
De penningmeester,
Harold Knuever
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Algenetende vissen en garnalen.

V

ooral als preventief middel tegen algenexplosies zijn algenetende vissen een goede methode. Wanneer een aquarium reeds overwoekerd is
met algen zullen een paar algenetende vissen niet direct het aquarium van alle
algen kunnen ontdoen.
Als preventief middel zijn sommige soorten echter zeer goed instaat potentiële
algenexplosies te voorkomen. Voor de meeste soorten algen in het aquarium
zijn wel algeneters te vinden. De belangrijkste uitzondering zijn blauwe algen
die naar mijn weten door geen enkele vissoort gegeten worden. Net als bij alle
soorten aquariumvissen is het ook bij algeneters van belang om voor aanschaf
goed bekend te zijn met de eisen van de vissen voor huisvesting en of ze samengehouden kunnen worden met de overige vissen in het aquarium. Hieronder staan een aantal veel voorkomende algenetende vissen in het kort beschreven met hun belangrijkste eigenschappen.
Crossocheilos siamensis
Deze vis wordt ook wel de koning onder de algeneters genoemd. De meeste soorten algen
worden gretig gegeten door deze soort en vooral
baardalgen worden effectief bestreden met deze
soort. In zijn jeugd is deze soort werkelijk een
ongelooflijke algeneter, maar ook als volwassen
vis blijven het goede algeneters. Deze soort
dient bij voorkeur in een school gehouden te
worden. Vanwege het drukke karakter komt deze soort het best tot zijn recht in
een groot aquarium. Deze soort kan beter niet gehouden worden met rustige
schuwe vissen, aangezien deze meestal minder gecharmeerd zullen zijn van het
drukke karakter van deze algeneter. In een ruim aquarium met wat grote vissen
die zich niet storen aan actieve medebewoners is deze soort echter een leuke en
nuttige aanwinst voor het aquarium.
Epalzeorhynchus kalopterus
Deze vis is een middelmatige algeneter, die
als niet zo heel erg effectief bekend
staat. Het is een vis die solitair gehouden
moet, worden aangezien deze soort op vol8
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wassen leeftijd geen andere soortgenoten verdraagt. Deze soort kan zo'n 15 cm
lang worden en is hierdoor vooral geschikt voor middelgrote en grote aquariums.
Epalzeorhynchus sp.
Deze vis is een middelmatige algeneter, die als niet zo heel erg effectief bekent
staat. Het is een vis die solitair gehouden moet, worden aangezien deze soort
op volwassen leeftijd geen andere soortgenoten verdraagt. In winkels wordt
deze soort regelmatig met de soort Crossocheilos siamensis, verward maar wat
betreft algen eten en karakter zit er een wereld van verschil tussen deze soorten. Deze
soort kan zo'n 15 cm lang worden, maar zal meestal kleiner blijven. Deze soort is vooral geschikt voor middelgrote en grote aquariums.

Otocinclus affinis
Deze vis is een klein blijvende algeneter
die een lengte van ongeveer 3 tot 5 cm
kan bereiken. Op het menu van deze
soort staan vooral zachte algensoorten.
Vanwege het kleine formaat is het effect
van deze soort enigszins beperkt, waar-
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door een groot aantal benodigd is om effectief te zijn. Het voordeel van het
kleine formaat is dat deze soort ook goed ingezet kan worden in kleine aquariums. De visjes van deze soort zijn rustig van aard en bemoeien zich normaliter
niet met andere soorten in het aquarium.
Cichliden soorten
Veel soorten Cichliden hebben zich gespecialiseerd in het afgrazen van algen van
rotsen, waarbij algen een belangrijke voedselbron zijn voor deze soorten. Voor deze
vissoorten is het dan ook belangrijk om
juist te zorgen voor een zekere algengroei
in het aquarium. Over het algemeen zijn
Cichliden soorten vooral geschikt voor
speciaal aquariums, waardoor deze soorten
voor het gezelschap aquarium of beplant
aquarium niet geschikt zijn. Veel algenetende Cichliden soorten zullen ook de
planten niet met rust laten, waardoor het gebruik van deze soorten als algeneter
zich vooral beperkt tot speciale Cichliden aquariums die vooral gedecoreerd
zijn met rotsen en enkel plantensoorten met harde bladeren
Algenetende garnalen
Naast het inzetten van algenetende vissen in het aquarium is het de laatste jaren
ook populair geworden om algenetende garnalen in te zetten in de strijd tegen
algen. Steeds vaker zijn er garnalen te koop in aquariumwinkels, waarvan enkele ook goed geschikt zijn als algeneters.
Meer echter nog dan bij algenetende vissen is het bij garnalen erg belangrijk
om voor de juiste waterkwaliteit en medebewoners te zorgen. Garnalen zijn
over het algemeen veel gevoeliger voor afvalstoffen als ammonia en nitriet dan
aquariumvissen, waardoor er voor een goede waterkwaliteit gezorgd moet worden. Ook kunnen garnalen slecht tegen
medicijnen en chemische middelen in het
water. Wanneer er garnalen in een aquarium gehouden worden is het dan ook niet
mogelijk van dit soort producten gebruik
te maken. Is een vis ziek dan dient deze of
in een apart aquarium behandeld te worden of de garnalen moeten tijdelijk in een
ander aquarium onder gebracht worden.
Ook de vissen die in combinatie met de
10
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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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garnalen gehouden worden moeten met zorg uitgekozen worden. Over het algemeen kunnen garnalen het best gecombineerd worden met kleine tot middelgrote vissen. Wanneer
de garnalen met te grote vissen gehouden worden zullen de vissen de garnalen
als een lekkere maaltijd zien. Aan de andere kant zijn er ook enkele garnalen
soorten in de handel die juist weer vissen beschadigen en eten. Alvorens garnalen aan te schaffen is het dan ook belangrijk om eerst te achterhalen welke eisen ze stellen en of ze goed te combineren zijn met de andere bewoners in uw
aquarium. Voor het bestrijden van algen in het aquarium zijn vooral de twee
onderstaand beschreven soorten aan te bevelen.
Caridina japonica
Deze garnalen soort is de afgelopen jaren
erg populair geworden als algeneter in het
aquarium. Deze soort eet een divers aantal soorten algen en is relatief weinig eisend wat betreft de watersamenstelling,
zolang het water maar zuiver is en er
geen chemische middelen gebruikt worden. Deze soort kan zo'n 5 cm lang worden en kan het beste in een groep van
meerdere soortgenoten gehouden worden.
Mijn eigen ervaringen met deze garnaal
zijn erg goed en zeker in een aquarium
met kleine tot middelgrote vissen is dit een zeer geschikte algeneter.
Caridina serrata
Deze soort wordt ook wel de bijengarnaal genoemd. Met een maximale lengte
van 3 cm is deze soort zelfs voor een zeer klein aquarium geschikt. Mogelijk
vanwege zijn geringe grote is deze soort een wat minder efficiënte algenverdelger dan de Caridina japonica. Deze soort kan het beste in zacht water met een
neutrale tot licht zure pH gehouden worden. De Cardina serrata is wat schuwer
dan de Caridina japonica en kan het best in een wat grotere groep gehouden
worden.
Voor u gelezen in het blad van A.V.Hugo Aqua uit Heer Hugowaard.
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Wij stellen aan u voor:
De Tanichthys albonubes
beter bekend als:
De Chinese danio
Familie: Cyprinidae
Herkomst: Zuid China
Lengte van de vis: 4 cm
Minimum lengte aquarium: 50 cm
Ph: 7 - 7½
Gh: 8 - 12
Temp: 18

E

en gemakkelijke en vreedzame scholenvis. Het aquarium moet ingericht
worden met een dichte rand- en achtergrondbeplanting. Wel is voldoende vrije zwemruimte noodzakelijk. Een donkere fijne bodem wordt op prijs
gesteld.
Het is een alleseter. Voor voldoende variatie moet dus gezorgd worden.
De kweek is zeer eenvoudig. De eieren worden bij 20-22 graden tussen de
planten afgezet. Na het afzetten moeten de ouderdieren verwijderd worden. De
jongen komen na 36 uur uit en moeten met het allerfijnste stofvoer worden
grootgebracht. De jongen groeien zeer snel.
U hoeft geen schrik te hebben: het is geen vis die achterste voren zwemt.

De Tanichtys albonubes behoort tot de familie van de Ciprinidae
(karperachtigen) met als onderfamilie Rasborinae. In tegenstelling tot de ons
bekende "gewone" danio die een blauw-geelwit streepjespatroon heeft, vertoont
de Chinese danio een heel mooie kleurenmengeling over gans het lichaam. Zijn
lichaam is langwerpig en zijdelings een weinig afgeplat. Zijn bek kan als licht
bovenstandig beschouwd worden, zonder de aanwezigheid van baarddraden. Al
naargelang zijn vindplaats kunnen zijn kleuren heel erg variëren, de rug is over
het algemeen donkerbruin gekleurd met een groenachtige glans,waarbij de flanken lichter zijn en de buik wit.
14
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Een blauwzwarte streep eindigt met een vlek op de staartwortel. Deze wordt
aan de bovenzijde begrensd door een zilverig tot goudkleurige groen tot blauwgroen irriserende band en aan de onderzijde door een brede bruine zone. De
basis van de rugvin is rood, terwijl de buitenrand met een gele band is afgezoomd.
U begrijpt het al : het is een heel mooi visje dat in uw Aziatisch aquarium zeker
niet mag ontbreken. Het is een levendige en, zoals trouwens alle daniosoorten,
een vreedzame scholenvis. Houdt ze met een minimumaantal van 15 exemplaren, anders zullen deze stressgevoelige visjes zich onzeker voelen waardoor
hun prachtig kleurenkleed zal vervagen. Zij zijn steeds in beweging en volgen
elkaar kris-kras door het aquarium. Zij houden zich op in de middelste en bovenste waterlagen,soms gaan ze naar de bodem om iets eetbaars te zoeken.
Hun natuurlijk leefgebied vinden wij in Oost-Azië, meer bepaald China
(vandaar hun Nederlandse benaming : Chinese Danio), bij Kanton in de kloven
van de "Witte Wolkenberg", waar ze vertoeven in kleine meren en bergbeken
waar grote temperatuurschommelingen voorkomen. Dit verklaart waarom de
Chinese Danio temperaturen kan verdragen van minimum 5° tot maximum 30°
C.
Wist U dat de Tanichthys in de periode tussen mei en oktober zelfs in de tuinvijver kunnen leven? Aangezien het goede zwemmers zijn richten wij ons
aquarium zodanig in, dat zij een ruime zwemruimte tot hun beschikking hebben. Dit met een flinke randbeplanting zolas een bos Vallisneria, javamos en
wat drijfplanten.
Aan de watersamenstelling wordt weinig belang gehecht, op voorwaarde dat
het zuurstofrijk is en er zeer regelmatig waterverversingen plaatshebben.
De Chinese Danio wordt niet groter dan 4,5 tot 6 cm groot. Het zijn alleseters
zolang het verstrekte voedsel maar niet te groot is. Watervlooien, Cyclops en
Artemia voldoen uitstekend. Ook vlokkenvoeder wordt gretig aangenomen.
Het geslachtsonderscheid is zeer gemakkelijk te maken : het mannetje is veel
slanker en de vinnen zijn beter uitgekleurd. Het is een eenvoudig te kweken
vissoort. Een legrooster is bij de kweek aan te raden omdat ze hun eigen legsel
als voedsel durven beschouwen
Bron: Eric Lievens
Aquarianen Gent
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Wat is een kaamlaag?

E

en kaamlaag is die vieze, olieachtige laag op het aquariumwater die we
allemaal wel eens hebben moeten zien in onze bak. Die laag bestaat
gelukkig niet uit olie of een daaraan verwante stof maar uit miljoenen
afgestorven bacteriën. Als je die laag met je vinger aanraakt, er bij wijze van
spreken doorheen prikt, kan je al zien dat het geen olie is: was het olie dan zou
de laag zich om je vinger aansluiten en nu zie je dat die laag “verbrokkelt”,
uiteen valt.
Hoe ontstaan die kaamlaag nu eigenlijk?
Allerlei oorzaken zijn er, oorzaken die leiden tot het massaal afsterven van de
bacteriën in het aquariumwater. Bijvoorbeeld een intensieve onderhoudsbeurt
waarbij ook het filter grondig schoongemaakt wordt.
Zo zie je maar weer: schoonmaken van de bak is goed maar doe het dan regelmatig zodat je niet met achterstallig onderhoud te maken krijgt!
Ook bij de (her) inrichting van het aquarium kan een kaamlaag ontstaan. En
ook zie je het wel bij rottend kienhout, kienhout dat als zodanig gekocht is
maar dat in feite helemaal geen kienhout is maar een slecht surrogaat.
We schreven al eerder: goedkoop kienhout bestaat eigenlijk niet, wordt goedkoop kienhout aangeboden dan is het waarschijnlijk rotzooi….
Als het niet al te gortig is dan hoeft een kaamlaag op het water niet echt schade
lijk te zijn, is de laag dik dan komt de zuurstofwisseling tussen water en lucht
in gevaar. Maar ook bij een minder dikke kaamlaag is het zaak er aandacht aan
te besteden, wat nu nog een dun laagje is kan een schadelijke dikke laag worden! Dus nagaan wat de oorzaak is! Hoe krijg je die kaamlaag nu weg? Daar
zijn verschillende methodes voor. Om te beginnen: leg een stuk keukenpapier
op het wateroppervlak, U ziet dan dat het papier de kaamlaag “opzuigt”, U kunt dan het
papier wegnemen en dan neemt U tegelijk een
deel van die laag mee. Niet te lang laten liggen
want dan valt het papier uiteen! Deze procedure
zult U enige malen moeten herhalen en helemaal krijgt U de kaamlaag bij lange niet weg.
U kunt ook met een flinke glazen pot te werk
gaan. Houdt die pot schuin op het wateroppervlak zodat er net een beetje water in stroomt.
Heel rustig te werk gaan! U ziet dan dat er iedere keer een beetje van de kaamlaag mee de pot
16
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Automobielbedrijf PEEMAN & SLOT B.V.
Industrieweg 15 Den Helder tel. 0223-634700
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in stroomt. Ook hier: U zult dit een aantal keren moeten herhalen en helemaal
krijgt U de kaamlaag niet weg.
In de handel zijn zogenaamde skimmers te koop. Die zijn voorzien van een
klein reservoir waarin vanaf het wateroppervlak, de kaamlaag wordt opgezogen. De skimmer moet worden opgenomen in het slangensysteem van het filter.
U kunt zo`n skimmer ook wel zelf construeren van plastic buisjes enzovoort
maar de in de handel verkrijgbare zijn bepaald niet duur dus waarom zou U
gaan tobben? De skimmer moet worden opgenomen in het slangensysteem van
het filter.
Nadeel van de zelfgemaakte en van de meeste in de handel verkrijgbare skimmers is dat ze heel nauwkeurig reageren op het waterpeil: zakt dat ook maar
iets dan komt het afzuigmondje boven water en dan doet het ding niks meer….
En veelal zijn ze nogal opvallend en dat is niet fraai in je bak.
Dennerle heeft recent een skimmer ontwikkeld die redelijk onopvallend is en
die voorzien is van een korfje dat de kaamlaag opvangt en dat met het wateroppervlak mee gaat naar boven en naar beneden. Dit apparaatje heeft de bovenvermelde nadelen dus niet!
De Vuurneon, Terneuzen op Box.net - Uit de Rijswijkse opgenomen

Riet als decoratie of wand.

D

aar het verblijf in de open ruimte, tussen de oevers van rivieren of meren, een eerder hachelijke onderneming is, verkiezen de meeste waterbewoners in de relatief veilige oeverzone te verblijven. De daar door
wortels, aangespoelde takken en stenen gevormde holen vormen samen met de
rietzomen zowel de schuilplaatsen voor de rovers als voor hun potentiële prooien. Vooral verticaal gestreepte dieren voelen zich tussen het riet thuis.
Waarom zouden we dan niet pogen om eens een dergelijk biotoop op te bouwen ? Dit kan zowel als een rietpartij langs de oever of als een vrijstaand rietveldje verwezenlijkt worden. Nu is levend riet in een aquarium praktisch niet
houdbaar en dood riet zal in het warme water in de kortste tijd ontbinden. De
oplossing voor dit probleem is vrij eenvoudig : dood riet zodanig conserveren
dat het gedurende lange tijd niet gaat rotten. Eerst en vooral zorgen we voor
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een eerder harde - dus liefst uitheemse - rietsoort, welke we ontdoen van alle
losse vezels en bladresten. Als meest geschikte soorten komen bamboe en zeker rotan in aanmerking. De stengels, liefst verschillend van diameter, worden
op de juiste lengte gezaagd.
Als maat nemen we de afstand tussen de bodemplaat en de dwars of lengtestrip,
min een halve centimeter. We leggen ze vervolgens
in een lang smal bakje en gieten hierin zoveel waterglas, (waterglas of natriumsilicaat is bij de drogist te koop) dat alles ondergedompeld is. Ve r velende exemplaren, welke beslist willen drijven, kan
men best door andere vervangen, daar de contactplaatsen bij verzwaring wellicht niet met het waterglas in aanraking komen en later kan één rotte appel
in de mand het succes van ons werk teniet doen.
Daarna geven we enkele flinke tikken tegen de
wand van de bak om de vrijwel altijd aan de stengels gehechte luchtbellen naar de oppervlakte te
jagen.
Na een dagje baden, prikken we het riet op een van nagels voorzien plankje en
laten op een eerder koele plaats alles één à twee dagen uitharden. Aangezien
we de stengels niet meteen gebruiken, dienen we ze toch onder water te bewaren, daar anders het gevaar niet denkbeeldig is dat de beschermlaag afschilfert.
Indien we nog enkele malen dit water verversen, is onze decoratie meteen ook
nog even uitgeloogd.
Te voorzichtig is men nooit. Voorraad en dompelbad houden we buiten het bereik van kinderen en huisdieren tijdens het gebruik. Bij het plaatsen in de bak
kunnen we meer dan één techniek aanwenden. Voor een bak met kleinere of
rustige bewoners nemen we een waterbestendig plaatje, boren hierin gaten welke net iets te klein uitvallen en duwen de stengels erin. Plaatje op de bodem.
Laagje kiezel erover en de zaak is bekeken. Bij iets ruwere klanten - bijvoorbeeld Cichliden met een aanleg tot “ruimtelijke ordening” - moet ik u echter
beslist aanraden om het onderstel aan de bodem en de vrije uiteinden aan de
strippen te verlijmen, om te voorkomen dat u een tropisch landschap na een
dito cycloon wilt uitbeelden.
In het aquarium combineert men deze “rietkraag” best met Vallisneria soorten
of andere smalbladige opgaande planten. Op de voorgrond zal een veldje laagblijvende, helgroene of zelfs rode planten zeker voor een sterk contrast zorgen.
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In terrarium of paludarium dient zulk natuurlijk ogend riet als steun voor rankende planten of als klimrek voor slangetjes, kleinere hagedissen en dito kikkers. Kousenbandslangen weven er een schijnbaar onontwarbaar kluwen in.
Om een mooi effect te krijgen plaatsen we zulke decoratie niet schouder aan
schouder, maar vormen uitspringende en terugwijkende lijnen uit dikke en dunne exemplaren.
Qua aanwending in zout- of brakwateraquaria kan ik u slechts aanraden eerst
een proefopstelling te maken, daar ik geen gegevens bezit in verband met het
langdurig verblijf van aldus geïmpregneerde stengels in zulk milieu. Zeker zou
ik in zulke omstandigheden de uiteinden van de stengels met siliconenlijm afdichten. Dit kan men overigens ook bij gebruik in zoetwater toepassen.
Tekst : Fernand Verbeeck. Black Molly, Genk
CILIATA - NIEUWS
Jaargang 41 nr. 8, Oktober 2012

Maak geen wak!

H

ak geen gat in je waterpartij als hij is dichtgevroren!

Veel vijvereigenaren doen dat wel, om te voorkomen dat planten en
vissen onder water zuurstofgebrek oplopen. Maar het zuurstofgehalte stijgt
vaak juist in
een bevroren vijver, zegt de Britse organisatie voor Vijverbehoud. Dat komt
doordat onderwaterplanten en algen aan fotosynthese doen. Onder invloed van
licht maken ze zuurstof en glucose uit koolstofdioxide en water. De ijslaag
zorgt ervoor dat de zuurstof niet ontsnapt. Tegelijkertijd laat de laag wel voldoende licht door voor de planten om de fotosynthese voort te zetten. In waterpartijen met veel onderwaterplanten kan het zuurstofgehalte bij bevriezing zo
verdubbelen.
Een laagje ijs is dus juist goed voor het leven onder water. Een vijver vriest
overigens bijna nooit helemaal dicht. Doorgaans bevriest alleen de bovenste
helft.
Bron: http://www.quest.nl
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Vissen vervoeren dankzij
Kunstmatige winterslaap

I

n de Filippijnen is een techniek ontwikkeld voor vervoer van levende vis
zonder water. De uitvinding is afkomstig van de Filippijnse landbouwkundig ingenieur Bonifacio Comandante.

Hij behandelt de gevangen vissen zodanig dat ze in een soort winterslaap raken
zolang het transport duurt. Zodra de vissen op de plaats van bestemming zijn
gearriveerd en te water worden gelaten, beginnen ze onmiddellijk weer te
zwemmen. Voordat de vissen noodgedwongen in winterslaap worden gebracht,
krijgen ze twee tot drie dagen geen eten om hun organen schoon te houden.
’s Morgens vroeg brengen we de vissen vervolgens in de gewenste conditie
door ze in het water met een bepaalde oplossing te behandelen dat ons bedrijf
maakt, aldus de ingenieur. De vissen worden dan ondergedompeld in tanks die
gevuld zijn met Bushi Blend, een zoute antistressoplossing die ervoor zorgt dat
de dieren in een slaaptoestand raken. Ze moeten ongeveer vier of vijf uur in het
mengseltje doorbrengen.
De nieuwe methode maakt het vervoer van levende vis stukken efficiënter. Tot
dusver ging veruit de meeste ruimte bij het transport van levende vissen op aan
water.
Het Bureau voor Visserijaangelegenheden in
de Filippijnen heeft de methode ook getest en
kon geen nadelige gevolgen bij de vissen constateren. Wel dringt het bureau aan op vervolgtesten om te kijken of de vissen ook op de lange termijn geen schade hebben opgelopen.
Vooralsnog heeft Bonifacio alle vertrouwen in
de viswinterslaap. Hij probeert daarom internationaal patent aan te vragen voor zijn methode.
bronnen: http://www.sevendays.nl,
A.V. De Zilver Tetra,
A.V. Leeri - Leerinieuws
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Notulen van de algemene ledenvergadering welke werd gehouden op 4
april 2012
Plaats: Verenigingsgebouw aan de Rozenstraat 17a te Den Helder
Voorzitter: Hans van Rooijen
Aanwezig : 11 leden/donateurs (inclusief bestuursleden)
Afbericht : A. den Boer
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
De voorzitter opent de vergadering ten 20.05 uur en heet iedereen
hartelijk welkom.
Merkt op dat we kunnen constateren dat de opkomst erg matig is daar
er buiten de aanwezige bestuursleden en medewerkers slechts twee
leden aanwezig zijn.
Er zijn geen binnengekomen stukken.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 30 maart 2011.
Op de notulen van deze algemene ledenvergadering zijn geen opof aanmerkingen en worden zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Jaarverslag secretaris.
Er is geen jaarverslag 2010 in verband met het niet hebben van een
secretaris
We hopen nog steeds dat zich iemand aanmeldt voor deze functie
4. Jaarverslag van de penningmeester.
Geen opmerkingen.

Er hebben geen leden interesse getoond in de financiën tijdens de
inzage sessie van de penningmeester.
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5. Verslag financiële commissie.
De leden van de kascontrolecommissie, de heren den Boer en
Voermans zijn helaas verhinderd. De penningmeester leest de
in zijn bezit zijnde verklaring voor over de kascontrole welke door
voornoemde heren is ondertekend.
De kascontrolecommissie stelt mede in deze verklaring de vergadering
voor het bestuur decharge te verlenen onder dankzegging aan de
penningmeester.
De vergadering verleent op de vraag van de voorzitter decharge onder
voornoemde dankzegging.
De heer Voermans bezoekt net na het voorlezen van de verklaring
alsnog de vergadering.
Jaarverslag commissaris materieel.
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen
7. Verslag visbeurscommissie
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen
8. Verslag van de kantinecommissie
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen
9. Verslag redactie commissie
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen
10. Verslag E.H.B.A.commissie.
Geen opmerkingen
11.Vaststellen van de begroting 2012/bestuurbeleid 2012.
De begroting sluit met een negatief saldo.
Reden hiervan is dat er een voornemen is om de kantine op te knappen
Of het tekort ook feitelijk zal ontstaan zal afhangen in welke mate het opknappen van de kantine ter hand zal worden genomen
De begroting 2012 wordt zonder verdere opmerkingen of wijzigingen vastgesteld.
Ten aanzien van het beleid deelt de voorzitter mede dat het bestuur
geen ander beleid heeft voorgenomen dan het beleid om de vereniging zo goed mogelijk te besturen en te trachten zoveel mogelijk leden enthousiast te krijgen als vrijwilliger mee te doen met de taken in
23

a.v. “De Glasbaars”
de visbeurs en/of de kantine.
Het bestuur heeft gemeend een aantal leden die zich afgelopen jaar
zeer hebben ingezet voor de vereniging, zonder daarmede hopelijk
anderen te kort te doen, te moeten honoreren met een blijk van
waardering. Aan de heren: Willem Hidding, Tom Looijestein voor
hun inzet met betrekking tot hun inzet in en voor de visbeurs en
deelname met een stand op de aquariumbeurs en aan de heer van
Spelden voor zijn veelzijdige inzet in visbeurs en kantine wordt deze
blijk van waardering uitgereikt.
12.Verkiezing bestuursleden.
Er zijn geen aanmeldingen van kandidaat bestuurleden binnen
gekomen. Ook tijdens de vergadering werden de vacatures niet
opgevuld.
Blijft er dus nog steeds grote behoefte aan de invulling van
de post secretaris.
De heer Willem Jas is niet meer beschikbaar voor een bestuursfunctie
maar blijft nog wel de redactie van het verenigingsblad voor zijn
rekening nemen waarbij we naarstig naar assistentie dan wel opvolger
uitkijken.
De voorzitter dankt de heer Jas voor zijn inzet als bestuurslid en is blij
met het feit dat hij nog als redacteur aanblijft.
Een passende attentie zal nog volgen.
13.Verkiezing leden kascontrolecommissie.
Er melden zich geen nieuw kandidaten. De heren A. den Boer en B. Voermans hebben te kennen gegeven deze taak nog wel een jaar te willen uitvoren. De heren A. den Boer en B. Voermans worden herkozen in de kascontrolecommissie.
14.Verkiezing Kernleden voor de visbeurs.
Voorzitter legt uit dat door overmacht dit niet meer realiseerbaar is en eigenlijk ook wat verouderd. Leden die thans enige interesse hebben om mee
te helpen in de visbeurs ( waar we dan al zeer blij mee zijn) worden aangemoedigd te komen helpen om zo langzaam maar zeker kennis en routine te
krijgen de visbeurs te bemannen en draaiende te houden.
Er zijn dien ten gevolge geen kandidaten voor de verkiezing tot kernlid.
15. Verkiezing kantinecommissie.
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld.
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16. Verkiezing leden redactiecommissie.
Geen kandidaten aangemeld.
De redacteur ziet dringend uit naar medewerkers
Zie gestelde onder punt 12.
17. Voorstellen van de leden.
Er zijn geen voorstellen binnen gekomen.
18. Rondvraag
De heer Hidding heeft de volgende vragen:
Wanneer wordt het hosje opgeknapt.
Voorzitter antwoordt dat dit de aandacht heeft. Zijn inziens dient er
een plan van aanpak te komen zodat duidelijk wordt wat er gedaan zal
worden. Aktie ligt bij de commissaris materieel.
Wat gaan we doen met de rode kantine stoelen en de oude TV’s in de
schuur.
Antwoord voorzitter: de rode stoelen kunnen naar Rataplan en als
deze ze niet wil hebben naar de vuilstort.
De oude TV’s kunnen afgevoerd worden naar de vuilstort.
Voorzitter verzoekt commissaris materieel hiertoe actie te willen
ondernemen.

20. Sluiting.
De voorzitter brengt nog even onder de aandacht dat op vrijdag 27
april 2012 een lezing zal worden gegeven over Japanse aquariums
waar een ieder van harte voor is uitgenodigd.
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun
bijdrage en inbreng in de discussies, biedt een drankje aan namens de vereniging en sluit de vergadering ten 20.28 uur.
Opsteller: J.G. van Rooijen,
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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
De nieuwste LED verlichting is nu ook bij Discusjulianadorp te verkrijgen
Bent U lid van aquarium vereniging de Glasbaars te Den Helder dan krijgt U 10% korting op Uw aankoop
Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk met dit systeem
Handmatig regelbaar of geheel programmeerbaar bestaat tot de mogelijkheden
RGB LED unit van 51 cm voor €.34.50 (kleur)
RGB LED unit van 97 cm voor €.69.00 (kleur)
SMD LED unit van 51 cm voor €.34.50 (wit)
SMD LED unit van 97 cm voor €.69.00 (wit)
LET OPNU COMPLETE SET PRIJZEN:
SETPRIJS:Easy time controller + 1x RGB + 1x SMD van 54 cm + voeding voor
€.175.00
SETPRIJS:Easy time controller + 1x RGB + 1x SMD van 97 cm + voeding voor
€.225.00
De nieuwste sensationele EASY TIME CONTROLLER is nu verkrijgbaar bij discus
julianadorp.
Deze nieuwe controller is voor het gebruik van RGB en SMD LED verlichting
Simpeler kan het momenteel niet.
Sluit de controller aan via de bijgeleverde USB kabel aan Uw PC en maak met en paar
klikken het mooiste programma voor aquarium en terrarium verlichting Het 24 uur
programma is geheel naar eigen beleving in te vullen Laat het zonnetje langzaam op
komen en maak gebruik van een langzame zonsondergang.
Alles is mogelijk met deze controller
Ook gebruikt U hem meteen voor een schitterende nachtverlichting dat rust zal
brengen.
Deze controller met alle software en bekabeling biedt ik momenteel aan voor
de waanzinnige prijs van €.98.00.
Wilt U meer weten neem dan gerust contact met mij op
Ook bouw ik het eventueel voor U in.
Ook bij de wel bekende JUWEL aquariums.
De LED units bouw ik eventueel gratis in
Ook voor Juwel aquaria is er een oplossing
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