“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, mei 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 wordt onderhouden door Sven van Spelden,
Ceramstraat 43, 1782 CB Den Helder, tel. 0223-753394

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

Henk van Spelden
Fresiastraat 9

tel. 625460
1782 NS Den Helder

Secretaris

Betty Vellinga
Sperwerstraat 45

tel. 750799
1781 XC Den Helder

Penningmeester

Willem Hiddingh
Steengracht 28

tel. 06-54913956
1781 RT Den Helder

Comm. materiaal

Henk Steenwijk
Hugo de Grootstraat 21

tel. 06-11517873
1782 NG Den Helder

2e Comm. Materiaal

Martijn Klaver
Sternstraat 1

tel. 06-29371918
1781 WH Den Helder

Lid bestuur / visbeurs

Jolanda Wiersma
Koekoekstraat 42

tel. 06-15952829
1781 WG Den Helder

Lid bestuur / redactie

Jan Moorman
Middenweg 85

tel. 612007
1782 BB Den Helder

Ledenadministratie
Betty Vellinga

Sperwerstraat 45

1781 XC 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 Hendriks
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
Jolanda Wiersma (Finan. Beheerder)

tel. 06-15952829

Martijn Klaver

tel. 06-29371918

Cor Tuithof

tel. 06-23016622

Richard Kramer

tel. 06-46327178

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

Henk Steenwijk

AGENDA

Za
Za / Zo
Zo
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Datum

Onderwerp

Tijd

21 sept
2/3/ November
10 nov

Huiskeuring
Open dagen
Uitslag huiskeuring

10:00 - 16:00
14:00

Verenigingsinformatie
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T

Van de bestuurstafel

ijdens de ledenvergadering op
vrijdag 5 april 2013, zijn er 5
nieuwe bestuursleden aangenomen. De redactie heeft mij gevraagd om me als nieuw bestuurslid
voor te stellen in het maandblad “De
Glasbaars”.
Ik ben Betty Vellinga, 44 jaar oud,
getrouwd met Cor Tuithof, moeder
van 2 dochters en fulltime werkzaam
als coördinator bij Deko Bewaking in
Den Helder.
De reden dat ik me heb aangemeld als
bestuurslid bij AV de Glasbaars is
niet alleen omdat ik me interesseer in
aquaria. Dit is mede omdat ik graag
een functie in een vereniging, met
zoveel spontane en toegewijde vrijwilligers wil gaan vervullen. Aangezien de functie secretaris al een tijdlang vacant was heb ik me hiervoor
opgegeven.
Als gediplomeerd secretariaat medewerkster zijn de standaard werkzaamheden me niet vreemd, maar de activiteiten van de vereniging en de daarbij
behorende werkzaamheden zijn voor
mij helemaal nieuw. Hier zal ik me de
komende tijd dan ook volledig in
gaan verdiepen. Met de hulp van

Hans van Rooijen en de bestuursleden
zal ik mijn uiterste best doen om aan
de verwachtingen te voldoen.
Ik ben blij dat ik als secretaris van
deze mooie vereniging in het bestuur
mag plaatsnemen.
Betty Vellinga
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Onder de aandacht
De vakantie komt er weer aan

U ontvangt daarom uw volgende
clubblad pas weer in de maand
Augustus

Gratis af te halen in de Visbeurs
2 aquaria
Afmetingen + 120 x 45 x 45
Inclusief onderstel, 1 met verlichting in kap en
Voor meer verenigingsnieuws:
www.deglasbaars.nl
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Filterkool en plantenmeststoffen

D

e tegenstelling
Een liefhebber van een piekfijn plantenbestand past in zijn filtersysteem filterkool toe. Bovendien voegt hij geregeld plantenmeststoffen
toe, die in ieder geval gecheleerde voedingsstoffen bevatten. Het merk filterkool doet er in dit verband niet zo heel veel toe. Wat wel iets uitmaakt is, of het
zogenaamde hoogactieve kool is of niet. De samenstelling van de plantenmeststof (of het merk) is alleen relevant op de kwalificatie: bevat het chelatoren of
niet. In het vervolg wordt dit duidelijk. Onderhoud wordt zeer gedisciplineerd
uitgevoerd. De bak staat er piekfijn bij.
Een andere liefhebber van een piekfijn plantenbestand en een niet te onderschatten deskundige stelt, dat filterkool in deze situatie onwenselijk is, omdat
de kool de voeding eruit haalt.
Hoe moeten we hier tegenaan kijken?
Wat we hier hebben is een discussie
over de toepassing van twee gewaardeerde aquariumproducten. Toch is er
een tegenstelling. Bij nader bekijken is
het denk ik handig om een opsomming
te geven van wat we van deze twee producten weten.
Filterkool absorbeert kleurstoffen en
organische verbindingen. Dat doet ze
beter naarmate ze een groter intern oppervlak heeft. Dat grote interne oppervlak
wordt tijdens de fabricage van de filterkool bereikt. Men, dat zijn de fabrikant
en de geschoolde liefhebber, noemt het eindproduct dan in de regel
‘hoogactief’. In het spraakgebruik en ook vaak in de schrijftaal blijft die toevoeging vaak weg. Bij de opvoeding van elke aquariaan wordt verteld, dat filterkool op den duur vol zit en daarom regelmatig vervangen moet worden.
Plantenmeststoffen bestaan voor een deel uit oplossingen van voedingszouten.
Voor een ander deel bevatten ze gecheleerde verbindingen. Een chelator is een
organische verbinding, die langzaam een element, bv. IJzer als ion laat vrijkomen.
Combinatie van de kennis levert de conclusie: filterkool absorbeert de chelator.
Vervolgens is de vraag dan echter, of de chelator dan nog wel de vastgehouden
sporenelementen langzaam loslaat zoals die ook in het aquariumwater zou
7
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doen. Stel dat dat zo is. Dan rijzen de losgelaten sporenelementen door het filtermateriaal, om uiteindelijk in het aquarium terecht te komen. Daar bereiken
ze d hoogste consumenten, namelijk het plantenbestand. Dat heeft onder andere
ijzer nodig voor de aanmaak van chlorofyl (bladgroen).
In het filtermateriaal zitten echter ook nog gegadigden voor ijzer. Uit literatuur
is namelijk bekend, dat bacteriën die de biologische afbraak in het filter verzorgen ook ijzer nodig hebben! Zij kunnen dat actief opnemen. Met deze informatie zou je dus ijzerbemesting in een A3- aquarium met een grote ‘bioloog’ kunnen verdedigen. Voor de algengroei trouwens ook nooit weg, dat ijzer.
In zo’n systeem, waarbij bacteriën mee-eten, zal de toegewijde liefhebber de
dosis plantenmeststof geleidelijk aan, met kritisch blijven kijken naar zijn plantengroei, gaan opvoeren. De dosis zal waarschijnlijk wat geminderd moeten
worden na een gedeeltelijke of rigoureuze schoonmaak van het biologische
filtergedeelte. Bijna compleet verbruikte filterkool zal minder chelator vasthouden dan volledig verse. Het is natuurlijk jammer als je wekelijks bemest, dat de
laatste dosis plantenmest net de filterkool volledig vult en je de filterkool ververst nog voordat de chelator alles heeft losgelaten. De praktijk leert, dat men
lang niet altijd zo secuur de filterkool ververst. Er zijn uitzonderingen.
Wat zou je moeten weten alvorens te meten?
Stel dat je dit theoretische verhaal met metingen wilt onderbouwen. Wat dan
nodig is, is informatie over de ijzermeetset: meet die het gecheleerde ijzer mee
of niet?
Nog een leuke: wat doen de filterbacteriën met de chelator?
De chelator heet in veel gevallen EDTA (ethyleen-diamine-tetraacetaat). Een
amine is een stikstofverbinding en dat lijkt lekker voer voor onze bacterievrienden Nitrosomonas en Nitrobacter.
Conclusies
Absoluut afkeuren van de combinatie filterkool en gecheleerde plantenmeststoffen is niet nodig. Aanbevelenswaardig is in zo’n situatie wel om de filterkool in de laatste laag van het filter te plaatsen en om niet vlak voor een filterkoolvervanging de plantenmeststof toe te dienen. Nader onderzoek, om te verifiëren dat de chelator inderdaad in de filterkool komt te zitten en na te gaan, of
de chelator geabsorbeerd aan de filterkool nog wel de gecheleerde sporenelementen loslaat is aanbevelenswaardig.
Door: Pim Wilhelm. Uit: Danio Rerio Delft en Vivarium Eindhoven.
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Verontreiniging van de aquariumbodem

S

oms kan de bodemgrond van uw aquarium de bron zijn van allerlei algenplagen zonder dat we het in de gaten hebben. Een aquariaan bleef
maar last houden van een algensoort die veel weg had van blauwe alg,
maar toch had het niet de specifieke
geur en kleur van de bekende blauwalgen. Wat hij ook deed, het hielp niets,
het bleef maar terugkomen.
Water verversen, de bodem afhevelen
met een zogenaamde trechter, waarbij je
een waterwerveling creëert, antiblauwalgpillen (die natuurlijk nooit de
kwaal verhelpen, maar alleen tijdelijk
een oplossing bieden), niets hielp afdoende.
Deze algensoort vertoonde een groene, slijmachtige deken over de planten en
de bodem, die gelukkig heel makkelijk was te verwijderen, maar niet definitief.
Steeds weer kwam het terug en wel binnen enkele dagen na een of andere behandeling. Vooral tussen de fijnbladerige planten was het een ware ramp.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Zoals we weten, vindt er via het oppervlak van de bladeren assimilatie
(uitwisseling van voedingsstoffen) plaats, maar als er natuurlijk een laag alg op
ligt, kan dit proces niet functioneren. Als een plant dus geen voedsel op kan
nemen uit het water en daardoor tevens niet (voor de plant giftige) afvalstoffen
kan afgeven aan het water, stagneert de groei. Door het natuurlijke afsterven
van bladeren wordt zo’n plant dus steeds kaler en ieler. Op den duur verdwijnt
hij dus gewoon. Het toevoegen van meststoffen voor de plant aan het water
heeft in een dergelijk geval geen enkel nut. Alleen de algen gedijen er beter
door, waardoor de kwaal alleen nog maar wordt verergerd. Aan de oppervlakte
komt dan zelfs een schimmelachtige laag te drijven met lange draden. Oppervlakteafzuigers zijn geen afdoend middel om dit verwijderd te krijgen. Afnemen met een sterk opneembaar
materiaal, zoals bijvoorbeeld
(chloorvrij) toiletpapier, biedt ook
geen afdoende oplossing.
Watermeting op vervuiling met
een micro-Siemensmeter laat veelal geen verhoging zien van het
totale zoutgehalte, waardoor een
eerste veronderstelling van een
vervuilde waterkwaliteit niet is te
controleren. Toch moet er een
soort vervuiling zijn die deze algenwoekering veroorzaakt.
Een goed vol beplant aquarium is altijd lastig af te hevelen, vooral tussen de
dichte voorgrondbeplanting, tussen groepen Cryptocoryne en andere zogenaamde straatjes kun je soms moeilijk alle vuil verwijderen, toch groeide langzaam aan het idee dat een vervuiling inde bodem de oorzaak van deze ellende
was.
Hoe dan ook, er moest iets op worden gevonden om dit probleem te verhelpen.
Natuurlijk kun je in zo’n geval de hele bak leeghalen, de oude bodem weggooien of volledig schoonspoelen, maar ja...., dat betekent direct dat je helemaal
opnieuw moet beginnen. Het aanbrengen van een nieuwe voedingsbodem geeft
toch altijd weer opstartproblemen, maar ook het vangen van alle vissen is soms
verrekte lastig, denk maar eens aan slangenvisjes. En om je vissen gewoon in je
bak te laten als je zo rigoureus te werk gaat is natuurlijk niet bevorderlijk voor
de gezondheid van je dieren, dus een beter en gemakkelijker alternatief vinden
biedt vele voordelen.
Het water afhevelen met behulp van een omgekeerde trechter is een goed middel om de bovenlaag van de bodem te reinigen. In zo’n trechter immers ontstaat
een werveling, die het vuil omhoog laat dwarrelen. Alleen kun je een trechter
niet overal toepassen en bovendien gaat de werveling niet zo diep, dus met al10
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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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lerlei vormen van trechters verder experimenteren. Helaas kwam toch steeds
weer het probleem naar voren dat in de verre hoekjes en tussen dichte beplanting geen afdoende resultaat was te bereiken. Ook kun je hiermee niet diep genoeg in de bodem komen.
Na enig experimenteren kwam het idee naar boven voor de volgende toepassing. Een stevig pijpje van ongeveer 30 cm lengte werd aan de hevelslang bevestigd en aan het einde ervan werd een aanzuigkorfje van Eheim gelijmd. De
doorsnee van het pijpje was 8 mm binnenmaat, dus het aanzuigkorfje was ook
heel klein en smal. Dit korfje werd nu volledig in het zand gestoken om af te
hevelen.
Je houdt niet voor mogelijk wat voor vies water er dan in de emmer komt, dit
gaat al je verbeelding te boven, pikzwart
water en met een geur die je doet denken
aan een open riolenstelsel. Doordat het
korfje zeer klein is, kun je vrijwel overal
goed bij en doordat het op een pijpje gelijmd zit, kun je het vrij diep in de bodem
steken en blijft het niet in de bodem hangen. Een ideale manier dus om de bodem
van uw aquarium te reinigen. Plaatselijk
kun je de bodem natuurlijk vrijwel altijd
schoon houden, zeker bij snel groeiende planten is dit gemakkelijk.
Als je bijvoorbeeld een groep Lobelia cardinalis moet toppen, dan kun je in dit
gebied alles uit de bodem halen, de bodem lekker omwoelen en getopte stekken
opnieuw poten. De ondereinden zet je dan in een apart bakje om uit te laten
lopen.
Zeker in de zomer is dit een simpel iets, je neemt een kunststof of volglazen
klein aquarium, vult dit met zand, vermengd met een klein beetje voedingsbodem (bijvoorbeeld potgrond zonder koemest) en uiteraard gevuld met water.
Dit dek je dan af met een doorschijnende plastic zak, waardoor er een soort
broeikasje ontstaat. Dit geheel zet je gewoon buiten op een zonnige plaats in de
tuin.
De uitlopers kun je later weer gebruiken om je veldje nieuwe stekken mee aan
te leggen en die zijn veelal mooier dan getopte planten, zij geven een groter
blad. Hierdoor houd je dus je groep Lobelia mooier en voller en bovendien leer
je hiermee tevens hoe je planten kunt vermeerderen.
Bron: A.V. De Zilvertetra, Schoonhoven en Danio Rerio Delft
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Wij stellen aan u voor:
De Dermogensys pusillus
Beter bekend als: Het halfsnavelbekje

Familie: Hemirhamphidae
Land van herkomst: Thailand, Maleisië
Lengte v.d. vis: 7 cm
Min. Lengte aquarium: 100 cm
pH: 7 - 7½
gH: 5 - 8
Temp: 18 - 30 °C

D

eze soort zie je tegenwoordig niet zo vaak meer. Dat is jammer, want
het is een heel leuke oppervlaktevis. De ene oppervlaktevis is de andere niet, maar net als bijlzalmpjes en Aplocheilus-soorten zul je deze
dieren altijd vlak onder het wateroppervlak vinden, loerend op prooi, die daar
drijft of uit de lucht komt vallen.
Schrikachtigheid
De onderkaak van het halfsnavelbekje is het lange deel, dat makkelijk kan breken als het dier in paniek tegen de aquariumruit op knalt. Paniek kan worden
veroorzaakt door schokken zoals slaande deuren en door plotseling aan- of uitdoen van het licht. Vooral het plotseling uitdoen of aandoen van het licht zorgt
voor paniek volgens mijn ervaring. Zorg ervoor dat vóór het aandoen het licht
in de kamer al een paar minuten brandt, en laat na het uitdoen van de aquarium14
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verlichting het licht in de huiskamer nog een tijdje aan.
Voedsel
Het is logisch dat voer dat een insectenoorsprong heeft het meest geschikt is
voor deze soort. Naast de mogelijkheid om als een meester Prikkebeen met het
schepnet erop uit te trekken en in weide en veld allerlei vliegend en kruipend
gedierte te verzamelen, kan men ook fruitvliegjes en wasmotten kweken. Maar
gevriesdroogde (rode) muggenlarven worden ook goed geconsumeerd, in iedere dierenwinkel te koop. Het vriesdrogen is een conserveringsproces, waarbij
gebruik wordt gemaakt van vacuüm zuigen van de ruimte met de larven. Hierdoor gaan geen (of in ieder geval zeer weinig) voedingsstoffen verloren, maar
bovendien gaan alle eventueel aanwezige schadelijke parasieten te gronde. Dat
is bijvoorbeeld niet het geval bij diepvriezen. En omdat rode muggenlarven, net
als tubifex, in vervuilde bodems voorkomen, is het gevaar voor onze vissen
nogal groot bij het voeren van verse of bevroren muggenlarven.
Omgevingseisen
Halfsnavelbekjes verlangen een schoon wateroppervlak. Een 'witte vetlaag' is
heel vervelend voor ze. Een gedeeltelijk vrij oppervlak en gedeeltelijk bedekt
met planten hebben ze het liefste, omdat ze enerzijds graag de open ruimte opzoeken, maar zich ook graag regelmatig terugtrekken in de begroeiing. Dat is
vooral met de vrouwtjes het geval, als ze eens even geen mannen om zich heen
willen, maar ook een mannetje wil zich weleens onzichtbaar maken voor een
agressieve en dominante seksegenoot.
Kweken
Het halfsnavelbekje is levendbarend. Het is belangrijk om de aanstaande moeder ruim op tijd in de kraamkamer te zetten, omdat uitvangen in gevorderde
zwangerschap snel kan leiden tot vroegtijdige geboorte. Een groot aantal
'huppelaars' (slechte zwemblaas) is dan het gevolg. Dat is overigens ook het
geval bij te hoge temperatuur. Niet hoger dan 25 graden Celsius en vooral geen
grote schommelingen.
Opgroei
Ook de jongen moeten zo vaak mogelijk gevoerd worden, pekelkreeftjes, maar
ook fijn droogvoer en - alweer - gevriesdroogde muggenlarven, eventueel verkruimeld met droge vingers. Hou rekening met kannibalisme, jongen van verschillende grootte en leeftijd niet bij elkaar zetten, tenzij het er toch te veel zijn
en u de grotere graag van ideaal voer wil voorzien (wat is immers beter eiwit
dan dat met exact de goede samenstelling?)
Gelezen in het clubblad van AV ons genoegen Tilburg
15
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De anemoonvis

O

nze lieve heer heeft rare kostgangers. Een oud en bekend spreekwoord.
Maar de raarste kostgangers vind u in zee. Van de natuur is door intens onderzoek een hoop raadsels ontrafeld. Maar de zee verbergt een hoop
geheimen en raadsels.
Een zo´n raadsel zou de anemoonvis kunnen zijn. Een mooie vis die het liefst
in een zeeanemoon leeft. En dit gaat prima terwijl elk ander dier geneteld wordt
en door de anemoon verorberd wordt. Waarom gebeurd dit niet met de anemoonvis? En waarom voelt deze zich zo op zijn gemak in de anemoon? En ook
nog met hand en tand verdedigt?
Het antwoord is eigenlijk simpel. Het is een van de wondere spelingen van de
natuur die zich in zee afspeelt.
Als eerste reist de vraag, hoe gaat dit netelen in zijn werk?
De tentakels van een Zeeanemoon zitten vol met kleine harpoentjes, die voorzien zijn van gif (De netelcellen). Deze hebben een verlammende werking,
Wanneer een dier de anemoon aanraakt zal deze harpoentjes afschieten en de
prooi wordt verlammen.
Terwijl hij door die zelfde harpoentjes vastgehouden wordt en naar het midden
van de anemoon (waar de mondopening zit) wordt gebracht waar hij geconsumeerd wordt.
Een anemoon heeft zoveel tentakels dat het niet ondenkbaar is, dat hij zijn eigen tentakels netelt.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar hij heeft geen ogen dus moet hij alles
op gevoel doen. Om alle tentakels uit elkaar te houden zijn deze voorzien van
een slijmlaag. Zo kunnen ze de prooi en de takels gemakkelijk onderscheiden.
De anemoonvis is instaat om de anemoon in de maling te nemen. Hij is namelijk in staat om die slijmlaag over te nemen en deze op te slaan op de huid van
de vis. Het gevolg hiervan is, dat als de anemoonvis in de anemoon kruipt voelt
de anemoon de slijmlaag, en leid hier van af dat het zijn eigen tentakels is, en
zal dus niet gaan netelen. Dit proces is heel goed te zien als de anemoonvis lange tijd geen anemoon heeft gehad. Het is dan duidelijk te zien dat de vis regelmatig heel voorzichtig tegen de anemoon tikt. Hierbij is duidelijk te zien, dat
de vis geneteld wordt, en met enigen moeite weer los komt.
Hierdoor blijft er een klein beetje slijm van de anemoon achter op de vis.
Hoe langer de vis bij de anemoon zit meer hij contact zoekt met de anemoon,
en hoe makkelijker hij weer loskomt. Dus hoe meer slijm er op de vis achter
16
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blijft. Met als gevolg dat het voor de anemoon steeds moeilijker wordt de vis
van zijn tentakels te onderscheiden.
Na verloop van tijd is de vis geheel bedekt met de slijm van de anemoon en kan
hij met een gerust hard lekker raggen in de anemoon. En zelfs aan de voet van
de anemoon zijn eieren kan leggen Ook al vind de anemoon dit niet prettig. Het
is dan ook beter om eerst de anemoon in de bak te plaatsen en pas als de anemoon lekker gezeteld is de anemoonvissen.

Amphiprion bicinctus

Net als andere anemoon vissen is
dit een interessante verschijning in
het aquarium

Amphiprion percula
Zijn het minst agressief al zal hij
zijn anemoon met hand en tand
verdedigen

De vijver in de zomer.

E

en vijver bereikt in de zomer zijn toppunt. Waterlelies stelen de show,
veel waterplanten zijn op hun mooist en vissen zijn actief. Maar ook
met een waterpartij moet men opletten en snel reageren om problemen te voorkomen. Gelukkig komen ziekten en schimmels nauwelijks voor in moeras en
vijver. Ze kunnen wel optreden wanneer planten verzwakt zijn door minder
gunstige omstandigheden.
Enkele zomerse raadgevingen:
Waterleliebladeren kunnen worden aangetast door bladluizen. Vaak is het voldoende de bladeren met een tuinslang af te spuiten. De luizen vallen in het wa18
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ter en worden zo tot een geliefde prooi voor onze vissen.
Opgelet voor waterleliekevers. Het zijn vooral de gitzwarte, ongeveer 1 cm
lange, larven van deze minuscule kevertjes die de boosdoeners zijn. Wij plukken ze met de hand van de waterleliebladeren. Kikkers zijn onze beste bondgenoten in de strijd tegen deze rupsjes die een soort ‘lettervormige’ beschadigingen veroorzaken.
In de zomer kunnen er ook rupsen van verschillende soorten kleine motvlinders
worden aangetroffen op de bladeren van waterlelies. Ook deze rupsen kunnen
handmatig worden verwijderd.
Hou te sterk voortsnellende planten in toom.
Vooral drijfplanten en planten met drijvende bladeren moet men in het oog
houden want anders krijgen de onderwaterplanten geen licht meer. Streef naar
een vijver waarvan het oppervlak voor de helft of tweederde bedekt is met
voornoemde drijvers.
Controleer regelmatig de GH (waterhardheid) en KH (carbonaathardheid)
waarden van uw water.
Vooral na langere periodes van warm weer. Verslijming van zuurstof- en andere planten verhelpen door de GH-waarde bij te sturen.
Breng de bacteriepopulatie op peil in de vijver en in de filter.
Algen bestrijden
Controleer ook regelmatig of uw pomp
correct werkt en of de aanzuig niet verstopt is. Afhankelijk van visbezetting
en filtertype kan een regelmatig reinigen van de filter aangewezen zijn.
Panikeer niet wanneer het waterpeil
van uw vijver elke dag 1 of zelfs 3 cm
daalt, tijdens droge zomerdagen is dat normaal. Het water verdampt aan het
oppervlak en ook de oeverplanten verdampen een grote hoeveelheid via hun
bladeren. Water bijvoegen is de boodschap. Regenwater is zacht en zal niet
indikken. Leidingwater bevat kalk, in sommige gemeentes heel veel kalk en
chloor. Dit geeft echter geen problemen omdat de chloor al snel verdampt.
19
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Kortstondige vertroebelingen van het vijverwater bij een plotse weersomslag of
bij dreigend onweer hoeven niet verontrustend te zijn. Ook in de vrije natuur is
dit een normaal verschijnsel. Pas op dat er geen gemaaid gras in de vijver valt,
het is geen zicht en rottend gras vervuilt het water.
Het is belangrijk dat er geen chemicaliën in de vijver terechtkomen. Zij zouden
zowel planten- als dierenleven schade kunnen berokkenen. Wees extra voorzichtig met sproeistoffen in de buurt van uw waterplas.
Geef uw vissen niet teveel voer. Het voeder moet opgegeten zijn na enkele minuten. Wees extra beducht voor overvoederen tijdens zeer hete en zwoele dagen. Dit belast het water te veel.
Half augustus is een mooi
moment om een nieuwe
vijver op te starten. Planten
kan probleemloos tot half
september voor zowat alle
vijverplanten. Een deel van
de gewassen kan gerust
verplant worden tot half
oktober.
Kikkers zijn erg nuttige
dieren maar kunnen tijdens
warme nachten nogal luidruchtig zijn. Vermits de inheemse soorten beschermde dieren zijn kunnen uw
buren er wettelijk niets tegen ondernemen. Wees het eventuele geklaag van
overgevoelige buurtbewoners voor en nodig hen uit om bij een glas wijn naar
het kikkerconcert te komen luisteren in uw tuin. Wellicht leren zij zo de natuur
te appreciëren.
Uit: Het maandblad van aquarium vriendenclub VIVARIA
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Een aquarium opstarten is bacteriën
kweken!

I

n een vers aquarium is het de eerste prioriteit om een bacteriënbestand op
te bouwen. Voor de afbraak van organisch materiaal heb je afbraakbacteriën nodig. Dit zijn heterotrofe bacteriën, dwz bacteriën die hun koolstof
( C ) uit organische moleculen halen. Onder meer Bacillus, Pseudomonas, Escherichia. Deze heterotrofe bacterien vermenigvuldigen zich erg snel, verdubbeling elke 15..60 minuten.
Over de aanmaak van heterotrofe bacterien in je aquarium hoef je je dus
geen zorgen te maken.
Als de dames Bacillus, Pseudomonas, Escherichia organisch materiaal afbreken, laten ze ammonia vrij. Ook vissen geven ammonia af aan het water (direct
vanuit de bloedbaan via de kieuwen) Ammonia is een verzamelnaam voor de
twee vormen waarin ammonia kunnen voorkomen, namelijk als NH3
(ammoniak) en als NH4 (ammonium). De verhouding tussen die twee vormen
wordt bepaald door de pH.
Hoge pH, veel NH3. NH3 is zeer giftig, NH4 veel minder.
Er is zelfs een formule voor:
NH3 = 0,94412 * NH4 / (1 + 10 ^ ((0,0925 + (2728,795 / (t + 273,15 ))) – pH))
NH3 =
Ammoniak NH4 = AmmoniupH = pH t = Temperatuur (Celcius).
Veel plezier met het uitrekenen ;-)
Deze ammonia dienen als brandstof voor de nitrificerende bacterieën uit de
familie Nitrobacter. Deze bacteriën zijn zuurstofminnend, autotroof (dwz halen
hun C uit inorganisch materiaal zoals CO2). Er staan 5 bacteriegeslachten bekend als ammonia verwerkers die ammonia oxideren tot nitriet ( NO2), en vier
geslachten als nitriet verwerkers die nitriet oxideren tot nitraat. Van de ammonia verwerkers is Nitrosomonas de belangrijkste, van de nitriet verwerkers is
Nitrobacter de belangrijkste.
Van Nitrosomonas en van Nitrobacter bestaan verschillende soorten, en van
elke soort bestaan er weer verschillende stammen. In zeewater spelen andere
soorten een rol dan in zoet water. Nitrificerende bacteriën vermenigvuldigen
zich relatief langzaam, verdubbeling (maximaal, onder optimale omstandigheden) elke 7 uur (Nitrosomonas) en elke 13 uur (Nitrobacter). Reken bij minder
optimale omstandigheden op verdubbeling elke 15..24 uur. Nitrificerende bac21
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teriën leven niet vrij in de ruimte, maar koloniseren een substraat (biofilm). Dat
betekent dat waterverversen en UV filteren ze weinig kwaad kan doen.
Het meest gunstige temperatuur gebied voor nitrificerende bacteriën is 25-30 °
C. Voor Nitrosomonas is de beste pH 7.8 -- 8.0 (groei stopt bij pH kleiner dan
6.5).
Voor Nitrobacter is de beste pH 7.7 - 8.2 (groei stopt bij pH kleiner dan 6.0).
Een pH in het basisch gebied is dus gunstig voor de groei, en daarom is een
Tanganyika of Malawi bak eerder ingedraaid dan een plantenbak. Als je met
CO2 je zuurgraad (veel) te ver laat zakken komen je nitrificerende bacteriën
ook in de problemen. Met een gezond draaiende plantenbestand merk je dat
niet zo omdat de planten ook ammonia opnemen (nitriet wordt niet door je
planten opgenomen). Bovendien zal bij lage pH de ammonia voor het grootste
deel ammonium zijn (niet erg giftig).
De nitrificerende bacteriën hebben zuurstof nodig. Liefst 80% of meer verzadiging. Als de zuurstof concentratie zakt onder 2ppm (2 mg/l) dan stopt alle nitrificatie. Nitrobacter is gevoeliger voor lage zuurstof concentratie dan nitrosomonas. Je kan dus een situatie hebben waarbij ammonia wel wordt omgezet in
nitriet, maar nitriet niet verder wordt omgezet naar nitraat.
Dit is overigens iets anders dan de beruchte nitrietpiek, die optreedt omdat nitrosomonas iets sneller groeit dan nitrobacter (dan is er op een gegeven moment onvoldoende nitrobacter om alle nitriet die wordt gemaakt door nitrosomonas te verwerken tot nitraat). En die zuurstof behoefte is de reden voor de
goede raad om in een startend aquarium 'snelgroeiers' te zetten. Wat je eigenlijk
wilt, is goed assimilerende planten, die de zuurstof kunnen leveren voor de opbouw van het bacteriën bestand. Je start dus het beste met onderwater gekweekte snelgroeiende planten, die je van een mede aquariaan krijgt.
22
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Verder kun je de opbouw een boost geven door in het begin al meteen een
mooie kolonie nitrificerende bacteriën in te brengen in de vorm van ingedraaid
filter materiaal. En tenslotte moeten je bacteriën dus wel ammonia hebben om
te oxideren.
Die ammonia kan je laten maken door de afbraak bacteriën (beetje voer in de
bak gooien), of door een startvisje. Of rechtstreeks, door ammonia uit de fles in
de bakte gooien. Dat laatste is niet zonder gevaar.
Aangezien onder optimale condities, je bacteriënbestand zich elke 24 uur verdubbeld, zou je kunnen concluderen dat je elke 24 uur je visbestand mag verdubbelen. In de praktijk blijkt dat te optimistisch, en doe je er goed aan je visbestand niet sneller dan elke week een klein beetje uit te breiden.
De uitbreiding van het bacteriënbestand houdt dan de uitbreiding van het visbestand makkelijk bij en je krijgt geen nitrietpiek.
Planten die in een vers aquarium staan
hebben dezelfde behoeften, als planten in
een volwassen aquarium.
Om te groeien hebben ze dus voeding en
CO2 nodig, en als je met een flinke lading snoeiafval je bak opstart kan je het
beste ook maar meteen de voeding en de
CO2 aan zetten. Beperkt, aangezien je
met allemaal vers gesnoeide planten zit,
en je wilt ook de pH niet te ver laten dalen (zie boven).
Als je een aquarium begint met gekochte bovenwater gekweekte plantjes en
geen ingedraaid materiaal hebt, dan heb je extra veel geduld nodig. Je moet dan
eerst je planten zover zien te krijgen dat ze zuurstof gaan produceren. Dus eerst
(met weinig licht) wachten tot ze in de onderwater vorm zijn, en voldoende
geworteld. Daarna kan het licht wat hoger en gaan de planten pas echt flink
zuurstof produceren. Dat duurt allemaal veel langer dan wanneer je met snoeiafval begint.
Zo zie je maar weer wat een enorm voordeel het is om lid te zijn van een
aquariumvereniging: Als je het van tevoren laat weten dat je een aquarium gaat
starten dan heb je kans dat er zoveel planten voor je klaar liggen dat je wel
tien bakken kan starten.
Jaap Liefting
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Zoete angstgeur
Suikerketens uit vissenhuid laten soortgenoten op de
vlucht slaan

E

en mysterieuze stof uit beschadigde vissenhuid roept bij andere vissen
een paniekreactie op. Biologen hebben nu uitgepuzzeld wat deze angststof precies is.
Vissen raken in paniek en slaan
op de vlucht als ze de beschadigde huid van andere vissen
ruiken. Dat is nuttig, want zo
kunnen ze mogelijk gevaar ontlopen. Het was voor biologen
echter een raadsel welke stof
uit de vissenhuid het precies is
die deze angstreactie oproept.
Bij gebrek aan beter werd de
mysterieuze stof tot nu toe Schreckstoff genoemd (Duits voor ‘angststof’).
Een groep wetenschappers uit Singapore en Zwitserland heeft het raadsel van
die Schreckstoff nu opgelost. In het blad Current Biology beschrijven zij hoe ze
een hele reeks individuele stoffen isoleerden uit vissenhuid. Die stoffen druppelden ze, een voor een, in een aquarium met zebravisjes. De meeste stoffen
deden de visjes niets. Maar toen de biologen een extract met chondroïtine in het
aquarium druppelden, raakten de zebravisjes in paniek en zwommen ze zo ver
mogelijk bij de stof vandaan.
Chondroïtine is een stof die voorkomt in bindweefsel, kraakbeen en huid. In
feite bestaat het uit lange ketens van suikermoleculen. Het ruikt trouwens niet
echt zoet; in deze vorm verliezen suikers hun zoete smaak en geur. Aanvullende proeven bewezen dat het inderdaad chondroïtine is dat bij vissen als angststof werkt. En trouwens niet alleen onder soortgenoten. Ook als de stof uit de
huid van compleet andere vissoorten kwam riep het bij de zebravissen een paniekreactie op.
Nadine Böke
Bron: http://www.wetenschap24.nl
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Broeikaseffect in tropische wateren

H

et waait niet meer boven het Tanganjikameer. Afnemende visstand en
slinkende vangsten zijn het gevolg.

Het gigantische Tanganjikameer, tussen Kongo, Tanzania, Zambia en Burundi,
bevat een vijfde van de wereld zoetwatervoorraad. Het is een zelfstandig ecosysteem met talloze vissoorten. Het Tanganyikameer is na het Siberische Baikalmeer het diepste en oudste meer ter wereld .
Het meer ontstond dertien miljoen jaar geleden en is 1,5 kilometer diep. Het
meer werd voor het eerst ontdekt door Europeanen in 1858 toen de ontdekkingsreizigers Richard Burton en John Speke op zoek waren naar de bron van
de rivier de Nijl. Speke zette daarna de zoektocht voort en vond de daadwerkelijke bron, het Victoriameer.
Visvangst voorziet in vijfentwintig tot veertig procent van de eiwitbehoefte van de bevolking in Oostelijk Afrika. Jaarlijks halen
vissers tweehonderdduizend ton vis uit het
meer, maar deze hoeveelheid loopt terug.
Dat komt, volgens Plisnier, niet door overbevissing. Slechts een klein aantal vissoorten
wordt gegeten. Een team van Amerikaanse
en Belgische onderzoekers wijt de slinkende visstand aan klimaatverandering.
Sinds 1968 waait het minder over het meer. De windsnelheid wordt sinds dat
jaar gemeten met propellers. De afnemende wind zou het gevolg zijn van de
met twee graden gestegen gemiddelde temperatuur aan het wateroppervlak.
Minder wind betekent minder waterturbulentie en minder zuurstof in dieper
water. Visseneitjes en larven zakken naar beneden, krijgen minder zuurstof en
sterven. Ook voedingsstoffen zinken naar de bodem. Daardoor groeien er minder algen en daalt de visstand. Volgens een berekening, waarbij de afname van
algen in het Tanganjikameer wordt gerelateerd aan de gevolgen van de algenafname in andere meren, leidt die achteruitgang tot een derde minder vissen.
Zo kan de klimaatverandering desastreuze gevolgen hebben voor de voedselvoorziening in deze regio.
P. de Jaeger
Bron: IS en Ciliata-nieuws
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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:

C.J.G. v/d Heuvel
S. Koelman
A.den Boer
P.W. van Ooijen
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

Z

o het is weer lente, eindelijk wat warmere temperaturen , ook in de vijver begint eindelijk wat beweging in de vissen te komen Nu nog de vijver temperatuur naar de 10 graden en onze vissen gaan weer eten.

Wij hebben voor u ingekocht een aantal aparte vissen die al weer een tijdje niet
in de visbeurs verkrijgbaar waren, zoals de Aplocheilus lineatus. Deze vis die
ongeveer 8cm word is een echte boven zwemmer en jaagt op alles wat kleiner
is dan een cm. En deze vis word u aangeboden voor € 3,95 zijn gouden broertje
is zelf nog mooier maar voor hetzelfde prijsje van € 3,95
Twee mooie algeneters de zebra algeneter ( Dekeyseria brachyra) en de L-201
(Hypancistrus inspector) om ze te beschrijven hoe mooi ze zijn is moeilijk, dus
ga even op internet kijken hoe mooi ze zijn dan komt u ze gelijk halen. En dat
voor respectievelijk € 19,95 en € 25,00.
Voor het wat kleiner aquarium hebben wij nieuw de vuurzalm ( Hyphessobrycon amandae) dit kleine visje met een gloeiend rood lichaampje word hooguit 2
cm. En is voor het zefde kleine prijsje van € 1,10.
Het nieuwe plantje is de Hygrophila pinnatifida, en is een groen plantje wat
ietwat op een varen lijkt. Dit is geen snelgroeier en doet het goed net na de
voorgrond beplanting.
Extra groot ingekocht mosballen (chladaflora) deze XXL mosballen zijn voor
een klein prijsje te koop, hoeveel kom dat zelf maar bekijken onder het genot
van een kop koffie.
Tom Looijestein

28

