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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, april 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    Henk van Spelden   tel. 625460 

     Fresiastraat 5   1782 NS Den Helder 
 

Vicevoorzitter    vacant         

    

           

Secretaris    Betty Vellinga    tel. 750799 

     Sperwerstraat 45  1781 XC Den Helder
   

Penningmeester   Willem Hiddingh            tel. 06-54913956

     Steengracht 28              1781 RT Den Helder 

 

Comm. materiaal   Henk Steenwijk                       tel. 06-11517873 

     Hugo de Grootstraat 21  1782 NG Den Helder 
 

2e Comm. Materiaal                            Martijn Klaver                                 tel. 06-29371918  

                                                               Sternstraat 1                              1781 WH Den Helder   
 

Lid bestuur / visbeurs   Jolanda Wiersma                             tel. 06-15952829        

                                        Koekoekstraat 42  1781 WG Den Helder 

  

Alg. bestuurslid                                    Jan Moorman    tel. 612007 

     Middenweg 85   1782 BB Den Helder 

 

 

Henk van Spelden   Fresiastraat 9  1782 NS 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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  Jolanda Wiersma (Finan. Beheerder)  tel. 06-15952829 

     

  Martijn Klaver    tel. 06-29371918 

   

   

 

 

 

 

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   Hans van Rooijen 

                    

           Datum  Onderwerp                     Tijd   

 

          Za                21 sept                    Huiskeuring 

          Za / Zo         2/3/ November       Open dagen                     10:00 - 16:00 

          Zo                10 nov                    Uitslag huiskeuring          14:00                

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

Kantinemedewerkers  
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Van de bestuurstafel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

D 
oor de redactie is mij gevraagd 

of ik een stukje in het vereni-

gingsblad  wil  schrijven   wat 

voor mij een mooie gelegenheid is om 

mij voor te stellen. Ik ben Henk van Spel-

den medewerker  visbeurs 65 jaar  oud, 

gehuwd en vader van 5 kinderen.  En u 

raad het al aquariaan in hart en nieren. Al 

35 jaar mag ik deze geweldige hobby 

beoefenen en beleven in al zijn facetten. 

En ik zal u zeggen ik geniet er elke dag 

nog met volle teugen van. Het is een ge-

zelschap aquarium, dat wil zeggen met 

allerlei verschillende vissen en planten, 

dus niet specifiek een ding, en dat wilde 

ik graag met anderen delen, vandaar ook 

dat ik mij een aantal jaren geleden bij de 

vereniging heb aangemeld als lid om deze 

mooie hobby gestalte te geven binnen de 

vereniging. Het voordeel daarvan is dat je 

met allerlei verschillende mensen in kon-

takt komt om zo gezamenlijk met elkaar 

over je hobby te praten onder het genot 

van een kopje koffie of een drankje. Ik 

hoop dat we elkaar een keer tegen komen 

in de vereniging. Tot ziens in in de Glas-

baars* 

Nu iets van heel andere orde  namelijk als 

u het  verenigingsblad van April  in de 

brievenbus krijgt heeft de algemene le-

denvergadering  al  plaats  gevonden.  U 

heeft in het maandblad van Maart kunnen 

lezen dat er een aantal bestuursverande-

ringen plaats zullen vinden waarvan en-

kele bestuursleden aftredend zijn en niet 

herkiesbaar waaronder de voorzitter de 

heer Hans van Rooijen die zich jaren lang 

heeft ingezet voor de vereniging en dat 

niet alleen als voorzitter maar ook allerlei 

andere taken binnen de vereniging waar-

voor onze hartelijke dank. 

U heeft ook kunnen lezen dat ik mij heb 

aangemeld voor deze functie. Het is een 

prachtige vereniging de grootste van Ne-

derland en in zijn soort uniek en dat wil-

len we graag zo houden  daarom is het  

een voorrecht als je voorzitter van deze 

vereniging mag worden. Mocht ik geko-

zen worden dan heb ik mij in ieder geval 

al voorgesteld. 

Henk van Spelden 
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Onder de aandacht 

Onze deelnemers aan de afgelopen districtkeuring  

hebben het uitstekend gedaan 

 

                                 Namens de vereniging: 
 

Gefeliciteerd 

 

 

Ga voor de volledige uitslag naar  

blz. 20 en 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leden van de vereniging wensen de nieuw gekozen  

bestuursleden: 

 

Veel succes en wijsheid 

Voor meer verenigingsnieuws: 

 

www.deglasbaars.nl 
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Moderne vivarium verlichting 

 

I 
ngegeven door de wens op energie en grondstoffen te besparen, wordt er 

wereldwijd enorm veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van zui-

niger, schoner en duurzamer manieren om licht te maken en toe te passen. 

De vraag is hoe wij, vivariumhouders, daarvan kunnen profiteren. De ontwik-

kelingen zijn nog lang niet aan hun eind, en het definitieve antwoord op de bo-

venstaande vraag laat dus nog even op zich wachten. Maar in de tussentijd kun-

nen wij wel alvast kijken hoe het er op dit moment bij staat met al die nieuwe 

technieken. 

TL is een vergevorderde techniek. De TL lampen zoals ze nu verkrijgbaar zijn, 

zijn waarschijnlijk de beste die we ooit zullen aantreffen. Revolutionaire verbe-

teringen zijn bij TL lampen in elk geval niet meer te verwachten. We zullen 

kijken naar het nieuwste en beste op TL gebied; T5 lampen. LED lampen staan 

aan het begin van hun ontwikkeling. We zullen kijken hoe ver het daarmee 

staat en of LED al te overwegen is om toe te passen boven ons vivarium. Min-

stens even interessant is de vraag: Wat komt er na de LED? 

Maar eerst wat algemene techniek, om inzicht te krijgen wat licht nu eigenlijk 

is, hoe je het moet meten en welke grootheden daarbij gebruikt worden. 

 

Licht 

In een atoom zwerven elektronen rond een kern die is opgebouwd uit protonen 

en neutronen. De elektronen zitten in vaste banen, elke baan kan een zeker 

maximaal aantal elektronen herbergen. De energie die een elektron heeft, is 

kleiner naarmate het elektron dichter bij de kern zit. Als elektronen vanuit een 

hogere baan naar een lagere baan vallen, moeten ze energie verliezen. Die ener-

gie staan ze af in de vorm van een foton. Een foton is een lichtdeeltje. Het om-

gekeerde is ook mogelijk. Een foton kan worden geabsorbeerd en de energie 

van het foton kan gebruikt worden om een elektron naar een hogere baan te 

brengen. 

De energie van een foton en de kleur van het licht hangen rechtstreeks met el-

kaar samen. De kleur wordt uitgedrukt in de golflengte van het licht. Rood licht 

heeft een lage energie inhoud en een lange golflengte. Blauw licht heeft een 

hoge energie inhoud en een korte golflengte. 

 

Licht als energiedrager 

Licht is dus energie. Wij kunnen die energie opvangen en nuttig gebruiken, 

bijvoorbeeld met PV panelen die het zonlicht zo goed mogelijk rechtstreeks 

omzetten in elektrische energie. De intensiteit van het licht dat binnen komt, 

kunnen we uitdrukken in Watt per vierkante meter. 
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De intensiteit van het zonlicht in Watt/m2, kan worden gemeten met een 

pyranometer. 

 

Licht om bij te zien 

Onze ogen hebben ook licht nodig om hun werk te doen. Maar niet alle licht is 

even goed geschikt. Rood en blauw licht zijn tamelijk ongeschikt, terwijl onze 

ogen juist heel goed reageren op de groene en gele tinten daar tussenin. Met 

behulp van een groot aantal proefpersonen is een profiel samengesteld van de 

gevoeligheid van ons oog voor bepaalde kleuren. 

Als we de lichtsterkte willen meten met de bedoeling om te beoordelen of het 

voldoende is om bij te lezen of te werken, dan moet die lichtsterkte worden 

gecorrigeerd voor de oog gevoeligheidscurve. De op die manier gecorrigeerde 

lichtsterkte wordt gemeten met een lux meter. De lichtintensiteit waarmee een 

oppervlak belicht wordt, is de eenheid lux (vaak klux (kilo lux) genoemd). De 

hoeveelheid licht, bijvoorbeeld uitgestraald door een lamp, is in lumen. 

 

Licht voor fotosynthese 

Fotosynthese is het proces waarbij energie uit licht wordt omgezet naar chemi-

sche energie, opgeslagen in suiker moleculen. Dit proces gebeurt in de blad-

groen korrels en gaat in een aantal stappen. Het proces wordt elke keer een 

stapje verder gebracht door een foton dat wordt ingevangen. Hiervoor moet het 

foton voldoende energie bevatten, in elk geval genoeg om het proces zo'n stap 

verder te helpen. Maar als er meer energie in het foton zit, komt dat het proces 

verder niet ten goede. Voor de volgende stap is toch weer een nieuw foton no-

dig. Dus de kleur van het licht is niet echt van belang voor fotosynthese. Elk 

foton dat genoeg (en ook niet te veel) energie bevat, kan evenveel bijdragen 

aan het proces van fotosynthese. Het licht in het deel van het kleurenspectrum 

dat geschikt is voor fotosynthese, noemt men PAR (Photosynthetically Active 

Radiation). 

Bij metingen van de lichtsterkte om te kijken of planten bij die belichting kun-

nen groeien, zou dus eigenlijk een meting moeten worden gedaan van het aan-

tal fotonen dat de plant bereikt en die qua kleur in het PAR gebied zitten. Der-

gelijke meters bestaan en ze tellen het aantal fotonen dat per seconde op een 

vierkante meter valt. De eenheid is in μmol/m2 .s; 1 μmol is een aantal van 

6.022 x 1017 fotonen. Men noemt deze meters vaak PAR meters. Een betere 

naam is PPFD (Photo synthetically active Photon Flux Density) meter. Niet alle 

kleuren licht worden in dezelfde mate geaccepteerd voor fotosynthese. 

Groen wordt bijvoorbeeld voor een deel gereflecteerd, zodat een deel van het 

groene licht de bladgroenkorrels niet eens bereikt. Ook planten hebben dus een 

gevoeligheid voor licht die kleurafhankelijk is. Het is denkbaar om, net als bij 

de ooggevoeligheid, ook bij het meten van lichtsterkte voor plantengroei, te 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

9 KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

corrigeren voor die kleur afhankelijkheid. Dat is echter niet de gewoonte. Deze 

meetwaarden kunnen naar elkaar omgerekend worden als het spectrum exact 

bekend is. 

 

TL verlichting 

Een fluorescentielamp is een lamp die licht 

geeft door het oplichten van een fluoresceren-

de laag onder invloed van ultraviolette stralen 

die opgewekt worden door gasontlading in de 

lamp. De bekendste voorbeelden zijn de TL 

(Frans: tube luminescent, ‘lichtgevende buis’) 

en de zogenoemde spaarlampen. De eerste TL 

lampen zijn geïntroduceerd in 1935 en hebben 

sindsdien aanzienlijke verbeteringen onder-

gaan. 

 

Werking van een TL buis 

Een TL buis is gevuld met edelgassen en kwikdamp. Aan elk uiteinde van de 

buis zit een elektrode die gemaakt is van een materiaal dat al bij lage tempera-

tuur makkelijk elektronen afstaat. Als de buis is ontstoken, loopt er elektrische 
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stroom door de buis, die elektronen los slaat van de kwikatomen. 

Als deze elektronen weer terugvallen op het kwikatoom, wordt er een foton 

afgestaan. Deze fotonen hebben energie in het ultra-violette deel van het spec-

trum. Dit UV licht kan indien gewenst direct worden toegepast, bijvoorbeeld in 

een UV filter voor een vijver. Om van UV licht zichtbaar licht temaken, wordt 

e buis aan de binnenkant voorzien van een speciaal poeder ('fosfor'). Deze fos-

for absorbeert de UV straling en geeft dan zichtbaar licht af. De samenstelling 

van de fosfor bepaalt het licht dat de lamp geeft. 

TL licht is nog steeds belangrijk boven onze vivaria 

 

Ontsteken 

Als de buis uit is, is het gas koud en zullen de elektroden aan weerszijden van 

de buis geen elektronen afstaan. Daarom moeten die elektroden eerst verwarmd 

worden. Als dat gedaan is, kan met een hoge spanning de buis tot ontsteking 

gebracht worden. Als er eenmaal stroom door de buis loopt, blijven de elektro-

den warm door die stroom. 

Bij een conventionele installatie zorgt de starter ervoor dat er stroom door de 

elektroden loopt, zolang de buis nog niet is ontstoken. Bij een modern elektro-

nisch voorschakel apparaat (EVSA) zorgt de elektronica daarvoor. Er zijn EV-

SA die geen 'warme start' verzorgen. Bij zo'n eenvoudig type EVSA gaat er 
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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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maar een draad naar elke kant van de buis. Die EVSA zijn niet bruikbaar als de 

TL buis koud is (bijvoorbeeld omdat hij buiten of in een onverwarmde schuur 

hangt) als hij ontstoken moet worden. Goede EVSA zorgen voor een 'warme 

start', dus inclusief het verwarmen van de elektroden.  

Dimmen 

Met een daartoe ontworpen EVSA kan de stroom door de buis beperkt worden 

en daarmee de lichtopbrengst. Als een TL buis gedimd wordt, neemt de stroom 

door de buis ook af en daarmee de warmte ontwikkeling. Daardoor zouden de 

elektroden te koud kunnen worden. Een dimbaar EVSA zal bij lage dimstand 

de elektroden moeten gaan bijverwarmen.  

Veel EVSA kunnen terugdimmen tot 1%, andere typen kunnen tot 3% en er 

zijn er ook die maar tot 30% kunnen terugdimmen. Die laatste typen zijn voor 

toepassing boven ons vivarium natuurlijk minder geschikt. 

 

Levensduur en lichtbehoud 

Een TL buis gaat gedurende zijn leven steeds minder licht geven. Dat komt 

doordat de kwikdamp langzaam wordt opgenomen door de fosfor en dan verlo-

ren is voor de productie van licht. Daarnaast verdampen de elektroden lang-

zaam. In moderne TL buizen wordt het kwikverlies voor een groot deel tegen-

gegaan doordat de fosfor is voorzien van een coating. Alle grote lampenfabrie-

ken zoals Philips en Osram brengen tegenwoordig zo'n coating aan. Hoe dat 

met de hobby lampen (Juwel, JBLl, Arcadia, Dennerle, etc.) zit is niet duide-

lijk, exacte gegevens daarover zijn niet voorhanden. Bij de hobby lampen 

wordt echter aangeraden de lamp na 1 jaar te vervangen, wat bepaald onnodig 

is als de lamp zijn lichtopbrengst redelijk zou behouden. 

Voor het gemak kunnen we rekenen dat aquarium- of terrarium verlichting on-

geveer 5000 uur per jaar aan is. Volgens de opgave van Philips gaat de lichtop-

brengst van een moderne lamp op een EVSA gedurende de eerste twee jaar in 

totaal gemiddeld 10% achteruit. Daarna is geen verdere terugval meer te ver-

wachten. 

De conclusie mag zijn, dat we een moderne TL lamp dus beslist niet hoeven te 

vervangen als hij nog niet stuk is. Wel af en toe van kalk en andere aanslag ont-

doen(!) Hier speelt het type VSA een grote rol, voornamelijk het aansturen van 

de elektroden is van grote betekenis voor de levensduur. Bij een moderne lamp, 

aangestuurd door een goed EVSA met warme start, zal na 3,5 jaar gemiddeld 

nog 90 van de 100 lampen het doen. Als het EVSA wordt vervangen door een 

eenvoudiger type met koude start, is al na 2 jaar het punt bereikt dat van de 100 

lampen er nog 90 zullen werken. Dit is zelfs nog slechter dan een conventione-

le schakeling, met starter en inductief voorschakel apparaat, waarbij na 2,5 jaar 

90 van de 100 lampen nog goed zijn. 
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Wij stellen aan u voor: 

                              De Helostoma temminckii 

                          
beter bekend als: De Zoengoerami                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie: Anabantidae 

Land van herkomst:  Thailand, Java 

Lengte v.d. vis: 15 cm 

Min. Lengte aquarium: 150 cm 

pH: 7 - 7½ 

gH: 12 - 16 

Temp: 22 - 28 °C 

 

D 
 e Zoengoerami is de enige soort van de familie Helostomatidae. 

Van oorsprong zijn ze groen, maar door kweek zijn ze nu zilver met 

een roze gloed. De wetenschappelijke naam Helostoma temminckii 

wordt momenteel gebruikt voor de zilvergroene variant. De naam Helostoma 

rudolfi is nu in gebruik voor de zachtrose variant. Vroeger dacht men dat dit 

één soort was en gebruikte men de wetenschappelijke benaming Helostoma 

temminckii.  

 

De naam ‘Zoengoerami’ of ‘Zoenvis’ klinkt lieflijk, maar slaat niet op de be-

doelingen van deze vis. Wat wij als zoenen zien is in feite vechten. Als manne-

lijke Zoengoerami’s hun krachten willen meten, doen ze dit door hun lippen 

tegen elkaar drukken. Degene die het eerst uitwijkt, is de verliezer.  
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Onderling kunnen deze vissen flink bakkeleien. Voor de overige bewoners van 

het aquarium zijn het vreedzame vissen.  

 

De vis komt onder andere in het wild voor in Thailand, Maleisië, Java, Sumatra 

en Borneo. Daar komen ze voor in meren, rivieren en moerassen, maar ook in 

de brakke kustwateren, lagunes en mangrovemoerassen. Ze kunnen in gevan-

genschap tot 15 centimeter lang worden. In het wild worden ze wel 30 centime-

ter.  

 

Zoengoerami’s zijn alleseters met een duidelijke voorkeur voor plantaardig 

voedsel. Dit maakt deze vissen niet geschikt voor alle aquaria. Ze hebben een 

grote bak nodig, vanaf 150 centimeter lengte heeft de voorkeur. Het waterpeil 

moet niet te hoog zijn, omdat de vis zo nu en dan aan de oppervlakte adem 

moet halen. De vissen houden niet echt van stromend water en geven de voor-

keur aan een bealgd aquarium met een temperatuur tussen de 24 en 27 °C. Aan 

de watersamenstelling worden verder weinig eisen gesteld. Het is aan te beve-

len om per 100 liter water een theelepeltje zeezout toe te voegen. De Zoenvis-

sen zouden daardoor minder vatbaar worden voor ziektes. 

 

Richt deze bak in met een niet te fijne bodem want deze vissen woelen graag 

(tenzij je graag een ‘desert storm’ in je bak wilt hebben). Zorg voor kienhout, 

javamos en hele sterke planten. De zachte delen van planten worden opgegeten. 

Deze vraatzucht kan voorkomen worden door de vissen regelmatig slablaadjes 

te geven.  

 

Zoengoerami’s zijn gemakkelijk in gevangenschap te kweken. Vrouwtjes on-

derscheiden zich van mannetjes doordat ze vaak wat dikker zijn, verder is geen 

duidelijk waarneembaar geslachtsonderscheid. Heb je kweekaspiraties, start 

dan met een kleine groep vissen in één bak. Zodra je ziet er een stelletje ge-

vormd wordt, zet je deze apart.  

 

Na een lange paringsdans van rond elkaar draaien wordt het vrouwtje door het 

mannetje ondersteboven geduwd waardoor zij de eitjes vrijlaat. Deze worden 

bevrucht door het 

mannetje. Daarna de ouderdieren uit de kweekbak verwijderen, ze zullen an-

ders zeker hun eieren opeten. De eieren komen al na een paar dagen uit. Voer 

de larfjes met levend voer. Beter nog: met veel levend voer want de jonge vis-

sen groeien razend snel. 

 

Bron: diverse artikelen internet. 
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T5 lampen 

De meeste recent ontwikkelde lampen zijn ook het dunst: 5/8 inch (T5) in 

plaats van de oudere 8/8 inch (T8) of de bijna antieke 12/8 inch (T12). 

Er is een aantal voordelen verbonden aan de T5 lampen: dunner, dus ze kunnen 

dichter bij elkaar worden gelegd. Een lamp is niet transparant en kan dus ver-

hinderen dat licht, dat in de lichtkap gereflecteerd wordt, het wateroppervlak 

bereikt. Hoe dunner de lamp, hoe kleiner de schaduw die de lamp op het water-

oppervlak werpt. 

T5 buizen werken optimaal bij een omgevingstemperatuur van 35o C, terwijl 

T8 het best werkt bij een omgevingstemperatuur van 25o C. Aangezien het in 

de lichtkap van een aquarium of terrarium eerder 35o C dan 25o C zal zijn, is 

deze eigenschap van T5 gunstig voor onze toepassing. 

De lengtematen van T5 zijn anders dan die van T8. Beide lamptypen zijn nog 

volop verkrijgbaar, dus alles bij elkaar is er nu veel keuze in lengtematen. Er 

zijn High Efficiency (HE) varianten en High Output (HO) varianten. De HE 

buizen geven relatief veel licht per Watt en de HO varianten geven heel veel 

licht per meter. Dezelfde lengte lamp is in verschillende vermogens verkrijg-

baar, bijvoorbeeld een lamp van 1449 mm lang is er in 

80, 49 en 35 Watt. 

 

LED verlichting 

LED staat voor Light Emitting Dio-

de. Dat wil zeggen: Lichtgevende 

diode. Een diode is een halfgeleider 

element. Het uitgangsmateriaal, sili-

cium, zit in een kristalrooster waar-

bij elk atoom precies zoveel elektro-

nen met zijn buren deelt, dat de bui-

tenste elektronenring precies volge-

maakt is. Dit levert een stabiel kris-

talrooster op, waarin geen vrije la-

dingsdragers zijn. Als dit materiaal 

wordt 'vervuild' (gedoteerd) met atomen die een elektron minder of meer in de 

buitenste schil hebben, dan zijn er in het rooster elektronen tekort of teveel. Dit 

levert ter plekke een vrije ladingsdrager op; een negatieve ladingsdrager als er 

een elektron teveel is en een positieve als er een elektron tekort is. Als er vrije 

ladingsdragers zijn, dan kan er elektrische stroom vloeien. De elektrische 

stroom zorgt voor het vrijkomen van fotonen. Die fotonen worden gegenereerd 

in het plaatje halfgeleider materiaal. Het negatief gedoteerde plaatje halfgelei-

der materiaal zit op het substraat. Een klein bolletje positief gedoteerd materi-

aal zit aan het uiteinde van het draadje, dat vervolgens op het negatief gedoteer-

LED verlichting voor aquaria 
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de plaatje werd gepuntlast. Aan deze opbouw is duidelijk te zien dat alle warm-

te die in de LED gegenereerd wordt, heel goed wordt afgegeven aan het sub-

straat. Ook zal duidelijk zijn dat alle licht dat uit de LED komt, maar één kant 

op kan. Het zal niet aan de achterkant van de LED door het substraat heen ko-

men. Met een lens kan het licht uit de LED eventueel verder gebundeld wor-

den. 

 

Stand van de techniek 

De ontwikkelingen gaan snel. Op het moment van dit schrijven, oktober 2011, 

kunnen in productie aantallen de volgende LED’s gekocht worden: Kleurweer-

gave index 80%. Verkrijgbaar in warm wit 2670~3800K, natural wit 

3800~5000K en koel wit 5000~10000K. 

Dit is een representatief voorbeeld van wat de (vele) 

LED fabrikanten op dit moment in hun standaard assor-

timent hebben. 

LED’s met betere kleurweergave index, hogere lichtop-

brengst en andere kleurtemperatuur zijn er ook. 

De meeste grote LED’s worden samengesteld uit kleine-

re LED’s die samen op een substraat worden gemon-

teerd. Er zijn ook fabrikanten die grote LED’s maken die uit een groot stuk sili-

cium bestaan. De toekomst moet nog uitwijzen welke van deze twee werkwij-

zen het beste is. 

De lichtopbrengst van de grote LED’s is op dit moment zo'n 90 à 100 lm/Watt. 

Dat is vergelijkbaar met TL verlichting. Daar komt bij, dat een TL buis zijn 

licht rondom uitstraalt, dus er zijn (verliesgevende) reflectors nodig om het 

licht de goede kant op te sturen. Die zijn bij LED’s nauwelijks nodig. Dit 

maakt de LED zeer concurrerend ten opzichte van zelfs de moderne T5 buizen, 

tenminste waar het gaat om licht om bij te zien. 

 

Koelen 

Koel houden van de LED is van levensbelang. Elke 10o C temperatuurverho-

ging van de LED betekent een halvering van de levensduur. Een LED kan heel 

lang mee gaan, wel zo'n 50.000 uur, maar alleen als hij goed koel gehouden 

wordt. Gelukkig geeft de LED zijn warmte gemakkelijk af aan het substraat. 

Vanaf daar kan de warmte middels een extern koelprofiel, al dan niet met ven-

tilator of waterkoeling, verder worden afgevoerd. 

Dit is in een aantal toepassingen een groot voordeel van LED’s. Een TL buis 

verwarmt zijn directe omgeving, maar de warmte van een LED kan worden 

weggeleid. 

 

Slim licht 
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Zoals besproken brengt zowel een rood foton (met lage energie-inhoud) als een 

blauw foton (met hoge energie-inhoud) de fotosynthese een stap verder. De 

extra energie die het blauwe foton heeft, wordt niet gebruikt. Het ligt voor de 

hand om de plant te belichten met rood licht. Rood licht kost minder energie en 

is dus goedkoper te maken dan blauw licht. Helaas, zo eenvoudig is het niet. 

De fotosynthese is weliswaar prima op gang te houden met rood licht, maar een 

plant is een complex organisme en allerlei andere processen in de plant reage-

ren ook op de kleur, of de verhouding tussen kleuren, in het licht dat op de 

plant valt. 

Zo is er bijvoorbeeld het cryptochroom, dat gevoelig is voor blauw licht en dat 

er voor zorgt dat de plant naar blauw licht toe groeit. En phytochroom, dat ge-

voelig is voor de verhouding tussen rood licht en ver-rood licht. Heel veel pro-

cessen in de plant worden gestuurd aan de hand van die rood/verrood verho 

ding. Onder meer de bloei, zaadzetting, afmeting, vorm en aantal bladeren, 

strekken van de cellen etc. Het is dus zaak de plant te voorzien van licht om de 

fotosynthese van energie te voorzien, maar ook van extra licht met de juiste 

kleuren in de juiste verhoudingen (stuurlicht), om de plant goed te laten groeien 

en bloeien. Er worden volop proeven gedaan om voor de verschillende gewas-

sen de optimale lichtomstandigheden te vinden. 

De belichting bestaat meestal uit veel rode LED’s (voor de fotosynthese) en 

een kleiner aantal blauwe LED’s, nodig omdat de planten anders te veel gerekt 

zouden worden en dan nog wat andere kleuren (ver-rood) die gebruikt worden 

om de plant te 'sturen'. 

 

LED’s boven ons vivarium 

Dat LED’s ooit gemeengoed zullen zijn in onze lichtkap, is vrijwel zeker. Voor 

het belichten van een aquarium zonder planten, of met alleen wat zwaardplan-

ten, kan op dit moment al een keuze worden gemaakt uit een relatief ruim aan-

bod in allerlei kwaliteiten en prijsklassen. 

Voor het belichten van een echte plantenbak met uitsluitend LED’s is het mis-

schien nog wat te vroeg. Er zou in elk geval meer kennis moeten worden opge-

daan m.b.t. de juiste kleuren en verhoudingen van die kleuren. Wij hebben 

daarbij helaas niet veel aan de resultaten van het onderzoek aan teeltgewassen, 

omdat daarbij de focus ligt op productie, terwijl wij boven het vivarium heel 

andere eisen stellen, niet in de laatste plaats dat het er mooi uit moet zien. Hier 

ligt dus een taak en een uitdaging voor de gedreven hobbyist. En we moeten 

snel zijn, want de volgende techniek staat al klaar om de taak van LED bij het 

belichten van planten over te nemen: plasma verlichting. 

 

Jaap Liefting, elektratechneut en voorzitter AV De Natuur in huis.  

Uit: Danio Rerio Delft. 
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Uitslag districtskeuring  

Kop van Noord-Holland 2013 

 

 

Zoetwater A1      Arie Buth bokaal  

 

Plaats  Naam deelnemer  Vereniging  Biologisch   Totaal 

    1  J. v.d. Werve  Hugo Aqua  63½  396 

    2  H. Steenwijk  De Glasbaars 63½  394 

    3  R. Duindam   Hugo Aqua  63  392½ 

    4  M. Laan   De Glasbaars 62½  392 

    5  J. de Laat   Hugo Aqua  62  390 

    6  H. Wilmans   Black Molly  62  388½ 

    7              N. van Roon   Glasbaars  61½  387 

    8  Mw. A. Breedijk  Black Molly  61½  382½ 

 

Speciaal Zoetwater A2/3 

 

Plaats  Naam deelnemer  Vereniging  Biologisch   Totaal 

    1  Mw. H. Vierhout  Hugo Aqua  62  388½ 

    2  R. Zuijdam   Hugo Aqua  61  386½ 

    3  J. Poorte   De Glasbaars 61  386 

    4  G. Buiten   Black Molly  59  377 

 

 

Zoutwater B1/2 

 

Plaats  Naam deelnemer  Vereniging  Biologisch   Totaal 

    1  E. ter Veld   Hugo Aqua  61  387 

 

 

Paludaria C1/2 

 

Plaats  Naam deelnemer  Vereniging  Biologisch   Totaal 

    1  R. Bravenboer  De Glasbaars 63½  395½ 

    2  E.A. Vierhout  Hugo Aqua  63  394 

  

 

 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

21 

Vijver D1/2 

 

Plaats  Naam deelnemer  Vereniging  Biologisch   Totaal 

    1  R. Zuijdam   Hugo Aqua  71  390½ 

    2  B. Harryvan (D2)  Hugo Aqua  69½  385 

 

 

Verenigingsbeker (beste 3 deelnemers) 
 

Plaats  Vereniging  Totaal 

    1  Hugo Aqua  1182½ 

    2  De Glasbaars 1181½ 
    3  Black Molly  1148½ 

 

Algemeen kampioen    Aria stoffersbokaal 

 

Plaats  Naam deelnemer  Vereniging  Biologisch   Totaal 

    1  J. van de Werve  Hugo Aqua  63½  396 

    2  R. Bravenboer  De Glasbaars 63½  395½ 

    3  H. Steenwijk  De Glasbaars 63½  394 

Het aquarium in betere tijden 

Even Apeldoorn bellen 

I 
n een winkel centrum in Shanghai in China is een mega aquarium gebar-

sten met 15 gewonden tot gevolg. Het mega aquarium werd twee jaar gele-

den opgezet en al eerder dit jaar waren er problemen waarbij leidingen van 

het filtersysteem kapot braken.  

Maar op 20 december was het echt een kwestie van “even Apeldoorn bellen”. 

De voorruit van het 7 meter lange en drie meter hoge aquarium klapte met een 

gigantische knal eruit. Glassplinters van de 15 cm. dikke ruit van acryl glas 

vlogen rond door het winkelcentrum                                               

                                                                                                          Bron internet 
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Waarom zo’n aquarium  

 

E 
r bestaat nogal wat variatie in de ‘soorten’ aquaria die we bij liefhebbers 

thuis aan kunnen treffen. Het meest voorkomend is het zogenaamde 

gezelschapsaquarium. De meeste aquariumliefhebbers houden zo’n ge-

zelschapsaquarium en ook de meeste aquarianen blijft trouw aan dit type aqua-

rium. 

 

Want de mogelijkheden met een gezelschapsaquarium zijn erg groot. Er staan 

de houder van zo’n aquarium een grote hoeveelheid vissen ter beschikking die 

in een gezelschapsaquarium gehouden kunnen worden. De variatie bestaat uit 

een ruim scala van grootte en kleine te houden vissen, zo ook de kleur en de 

vorm zijn in vele variaties aanwezig, dit afgezien van de herkomst van de vis-

sen, welke uit alle werelddelen afkomstig zijn. 

Weliswaar is bij een gezelschapsaquarium het 

minder noodzakelijk om rekening te houden met 

de milieueisen van de vissen afzonderlijk, zoals 

watersamenstelling, temperatuur, scholenvissen, 

enz., vissen blijken een enorm aanpassingsver-

mogen te hebben, maar toch is enige aanpassing 

aan de eisen van de vissen wel gewenst. Het 

belangrijkste hierbij is wel dat we de vissen in 

een gezond milieu houden. Het meten van enke-

le waterwaarden is hier toch wel op zijn plaats, 

zoals de pH van het water. 

De meeste vissen in een gezelschapsaquarium komen uit een enigszins zuur tot 

neutraal milieu. En pH van 7.0 tot 7.6 is in deze gevallen een redelijk alterna-

tief en zullen de meeste vissen op prijs stellen. Zo zal ook een KH van rond de 

7 DH een goede waarde zijn. Ook de nitraat en nitriet waarden dienen we re-

gelmatig te meten. Een nitraat waarde tot maximaal 150 mg/l is acceptabel en 

een nitriet waarde van 0 is gewenst. Is dit hoger dat zit er iets fout, of de filte-

ring is niet goed of het onderhoud laat te wensen over. Ook een goede indicatie 

is het meten van de geleidbaarheid van het water. Hiermede meten we alle op-

geloste zouten in het aquariumwater. Een waarde tot 400 μS/cm is een boven-

waarde, lager is zonder meer beter, want een hogere waarde duidt meestal op 

vervuiling. 

 

Planten zijn in een gezelschapsaquarium van essentieel belang, ik zou bijna 

zeggen, zij zijn bijna nog belangrijker dan de vissen. Want wie kijkt er niet 
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graag naar een subliem aangelegde onderwatertuin. Bij keuringen op vereni-

gings-, districts-, en landelijk niveau kunnen we hier prachtige voorbeelden van 

aantreffen die de hoogtepunten van deze aquaria aangeven. U hoeft maar te 

kijken in de jaarlijkse speciale uitgave van “Het Aquarium”.Juweeltjes zijn het, 

qua opbouw, inrichting en visbestand. Niet alleen dat planten het aquarium 

aantrekkelijk maken, ze hebben ook nog een belangrijke functie in het aquari-

um. 

Planten gebruiken voor hun groei namelijk o.a. de nitraten die door bacteriën 

gemaakt worden uit de afvalstoffen van het voer, de faeces van de vissen en 

een vergaan blad van de planten. Hiervoor is een goed werkend filter noodza-

kelijk, wat we ook niet moeten vergeten om dit regelmatig schoon te maken. 

Over dit schoonmaken valt ook nog wel iets te vertellen. De inhoud van een 

filter is een bron van bacteriën, bij het schoonmaken dienen we er dan ook 

goed op te letten dat het filtermedium nooit droog komt te staan want dat doodt 

de bacteriecultuur. Het gevolg is dat het opnieuw opstarten van het filter enige 

tijd duurt voordat hij zijn werk weer tot volle tevredenheid uitvoert. Zijn hierbij 

problemen dat doet een z.g. bacteriecultuur hier goed werk.  

Ook een belangrijk item is dat de planten voor hun groei CO2 gebruiken. Nu is 

dit meestal wel voldoende in het aquarium aanwezig, mocht dit niet zo zijn dan 

kunnen we dit oplossen met het toedienen van CO2. Hiervoor zijn diverse mo-

gelijkheden. Maar een belangrijke factor is dat de planten tijden het verbruik 

van CO2 hierbij een overtollig gas, namelijk zuurstof afgeven aan het water, 

wat weer ten goede komt aan de vissen die dit nodig hebben. Een goede plan-

tengroei is dus een vereiste in het aquarium.  

 

Dat vele aquariumliefhebbers het hierbij houden is geen verwondering, want 

zeg nu zelf, wie wil er niet zo’n gecultiveerde onderwatertuin in zijn huiska-

mer. 

 

Toch heeft een gezelschapsaquarium, speciaal voor het houden van vissen, zijn 

beperkingen. In de eerste plaats vissen die op allerlei gebieden van zeer eigen 

gedragspatronen hebben, die beslist niet in een gezelschapsaquarium gehouden 

kunnen worden. Ik denk hierbij aan de vele soorten cichliden die in de wereld 

voorkomen. Een aantal van de kleinere soorten is nog wel in een gezel-

schapsaquarium te houden, mits we rekening houden met hun specifieke le-

venswijzen. Voor de grotere soorten zijn we al snel aangewezen op een speci-

aalaquarium, waarvan we vele vormen kunnen onderscheiden. 

De cichliden uit Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika met o.a. het Malawi-

meer , het Tanganjikameer, met de vele soorten aantrekkelijke vissen, maar ook 

andere streken van dit continent levert vele soorten cichliden. 
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Zij allen vragen zeer uiteenlopende soorten aquaria. Niet alleen is de inrichting 

hiervan verschillend maar zeker ook de watersamenstelling is van belang om 

deze vissen dat milieu te geven waaraan zij van nature behoefte hebben. 

We kunnen dit niet alleen meer ‘aquarium houden’ noemen want hier worden 

VISSEN gehouden, een duidelijk ander uitgangspunt. Een uitgebreide kennis 

van deze vissen is hier noodzakelijk om ze optimaal te kunnen houden. 

Jammer genoeg gebeurt het nogal eens dat er ondoordacht met een cichli-

denaquarium begonnen wordt, wat dan dikwijls teleurstellingen meebrengt met 

als resultaat dat deze liefhebberij een kort leven beschoren is. Dit is natuurlijk 

jammer want met kleine aanpassingen kunnen we een milieu scheppen wat de-

ze vissen van nature nodig hebben. En uiteraard zijn metingen in zo’n aquari-

um van levensbelang voor de vissen. We moeten natuurlijk dan wel weten uit 

wat voor soort milieu de vissen komen, maar er is literatuur genoeg op dit ge-

bied. 

 

Auteur Jan de Wit 

Voor u gelezen in de Rijswijkse 

 

Nieuw duikrecord voor witte haai.  

 

W 
itte haaien blijken tot wel 1200 meter diep te duiken. Dat hebben 

wetenschappers van het onderzoeksinstituut Niwa in Nieuw Zeeland 

aangetoond. Dit hebben media in Nieuw Zeeland gemeld. Tot nog 

toe werd aangenomen dat de roofdieren niet dieper doken dan een kilometer.  

Het nieuwe duikrecord voor witte haaien staat op 

naam van Shack. Met een lengte van bijna vijf meter 

is dit mannetje de grootste haai die betrokken is bij 

een meerjarig onderzoek naar het leefgedrag van de 

diersoort. Niwamedewerkers hebben daarvoor 25 wit-

te haaien voorzien van meetapparatuur en een gsp-

baken. Na verloop van tijd laat de apparatuur los en 

drijft naar boven. Vervolgens zenden ze een signaal 

uit, waar-door ze kunnen worden opgepikt en onderzocht.  

De apparaatjes registreren ondermeer constant de temperatuur van het water en 

de diepte waarop de haai heeft gezwommen.  
De wetenschappers hebben met behulp van de data vastgesteld dat witte haaien tot 300 

kilometer per dag kunnen afleggen. Ook blijken ze in de Nieuw Zeelandse herfst en 

winter (april tot september) de wijk te nemen naar warmere wateren tot in de buurt van 

de evenaar, terwijl voorheen werd verondersteld dat ze een voorkeur hadden voor koud 

water                                                                                                        bron onbekend 
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Neritina turrita 

 

M 
et de opkomst van de 

nano-aquaristiek is ook 

de vraag naar kleine 

aantrekkelijke aquariumdieren 

gestegen. Naast garnalen en klei-

ne kreeftjes is ook het aanbod van 

aantrekkelijk gekleurde slakken 

enorm toegenomen.  

De Neritina turrita is een zeer 

fraaie slak met zebratekening. De 

kleur van de schelp varieert van 

donkergeel naar donkerbruin met 

een bronsachtige glans en is vol-

ledig overdekt met zwarte fijne dwarsstrepen of stippen.  

Er bestaan verschillende kleur- en tekening variëteiten. Vanwege dit opvallen-

de en mooie uiterlijk en hun gedrag zijn ze enorm populair geworden. Wat hun 

gedrag betreft zijn ze zeer geschikt voor het kleine aquarium. Ze zijn veel in 

beweging en laten de planten met rust.  

Ze fungeren als uitstekende opruimers van etensresten en halfvergane planten-

delen en ze gaan ook bepaalde al-

gensoorten te lijf. Je kunt ze dus 

goed combineren met een paar 

kleinere visjes in een mooi beplant 

nano-aquarium. De slakken komen 

in de natuur voor in Zuid-Oost 

Azie, waar ze zowel voorkomen in 

zoet- als brak water. Ze worden 

gemiddeld zo'n 3cm groot. 

De mannetjes blijven kleiner dan 

de vrouwtjes. 

Deze slakken zijn kieuwslakken. Dat betekent dat ze de nodige zuurstof direct 

uit het water halen. Ze 

bezitten een operculum, waarmee ze hun huisje kunnen afsluiten bij droogte of 

gevaar.  

 

De Neritina is een zeer sociale slak en moet dus in groepsverband gehou-

den worden. 
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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:   

 

 B. van Deursen  Schoenerstraat 69 1784 LB Den Helder 

 

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 

V 
rijdag 15-03-2013 op pad geweest met Willem Hiddingh naar de sier-

visgroothandel Jarathana. Deze groothandel specialiseert zich in vijver 

en aquariumvissen en daarnaast hebben ze ook een doorvoer van aqua-

riumplanten. Na een ritje van anderhalf uur aangekomen bij het nieuwe pand 

van Jarathana (in het oude was ik voor het eerst 20 jaar geleden geweest) wer-

den wij verwelkomt door een van de eigenaren.  Na een inleidend praatje kreeg 

ik een kladblok mee en werden we verwezen naar de aquaria met de aquarium-

vissen, en dan voel ik mij als een kleine jongen in een snoepwinkel je wilt alles 

wel meenemen. 

De aquaria zijn met nummers gemerkt en de bijzonderheden staan op papier dat 

met een magneet vast zit op de stelling. Na al de stellingen te zijn nagelopen 

(ongeveer 20 stuks) en al een blaadje te hebben volgeschreven gingen we op 

zoek naar een speciaal visje voor Willem die we niet zo snel konden vinden 

Maar even gevraagd aan de medewerkers en het bleek dat hij in aquarium 

Q111 zwom, deze ook en nog wat andere soorten op het tweede blaadje ge-

schreven gaven we de papieren af en na een uur koffie drinken en paaseitje eten 

was de vis gevangen en verpakt. Na nog een praatje met een van de oudste me-

dewerkers die nog wist dat de vorige inkoper Frank Wulffele was zijn we de 

auto ingestapt  en terug naar Den Helder. 

Terug in Den Helder de vis overgewend, weer nieuwe prijsjes op de aquaria, 

een tosti gegeten en na een lange dag weer naar huis. 

Mocht u nieuwsgierig  zijn naar de soorten die wij kunnen verkrijgen via de 

groothandel, dan kunt u via internet de site van Jarathana bezoeken, en mocht u 

iets leuks zien dan kunnen wij deze bestellen of de prijs van dit visje of plantje 

voor u opzoeken. 

 

Tom Looijestein 


