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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, augustus 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 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: 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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Voorzitter    Henk van Spelden   tel. 625460 

     Fresiastraat 9   1782 NS Den Helder 
                

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     Jolanda Wiersma                             tel. 06-15952829        

                                        Koekoekstraat 42  1781 WG Den Helder 

  

Lid bestuur / redactie                          Jan Moorman    tel. 612007 

     Middenweg 85   1782 BB Den Helder 

 

 

 

Betty Vellinga    Sperwerstraat 45  1781 XC 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. 

 

    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 

Bestuur 

Ledenadministratie 

Redactie 

Visbeurs-kernleden 

Verenigingsinformatie 
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  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 

 

 

  

 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   Henk Steenwijk 

                    

           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                

Kantinemedewerkers  

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Van de bestuurstafel 

H 
ierbij stel ik mij even voor aan iedereen die mij 

nog niet kent. 

Mijn naam is Willem Hiddingh, ik ben sinds 

oktober 2007 lid van de Glasbaars.  

 

Sindsdien ben ik ook vrij actief in de vereniging met 

veel plezier, zo heb ik ook mogen meehelpen met het 

60-jarig jubileum, waarbij we een tentoonstelling heb-

ben gehad in de schuur en de kantine, die zeer geslaagd 

was  dankzij de inzet van veel vrijwilligers. 

 

Sinds 2009 ben ikzelf actief in de visbeurs als mede-

werker en assistent van  

Tom Looijestein, onze inkoper, wat een zeer prettige samenwerking is. Wij 

proberen om de inkoop zo goed en kwaad mogelijk te doen, zodat de leden niet 

te veel betalen voor hun vissen en toebehoren.  

Het werk in de visbeurs is zeer gezellig en ook leerzaam, zeker voor mij met al 

die Latijnse namen die andere medewerkers en leden zo uit hun mouw schud-

den. 

 

Tijdens de laatste jaarvergadering heb ik me opgegeven voor een bestuursfunc-

tie en ben ik gekozen als bestuurslid. 

Ik heb de taak als penningmeester op me genomen, het lijkt me een leuke uitda-

ging om dat tot een goed resultaat te maken. 

Als u een vraag of iets anders voor mij heeft, dan gaarne een email naar pen-

ningmeester@deglasbaars.nl dan komt het automatisch bij mij. 

Ik hoop dat we met ons allen ”De Glasbaars” een gezonde en lange toekomst 

kunnen geven, want er worden hier en daar in het land verenigingen opgeheven 

omdat er geen leden meer bereid zijn om een bestuursfunctie op zich te ne-

men. 

 

Wij  zijn ook nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers in de visbeurs om 

ons te helpen al is het maar voor  een ochtend- of middagdeel eens in de 4 we-

ken, er is een schema laat u voorlichten. 

Dit geldt natuurlijk ook voor de bardienst dus als u een paar uur vrij heeft ????. 

Dus mensen geef u op om “De Glasbaars” gezond te houden, wij kunnen het 

niet alleen. 

Gezien dat zich de laatste tijd veel nieuwe jeugdleden hebben aangemeld is het 

mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
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Onder de aandacht 

Foutje 

Er is iets mis gegaan met de samenstelling van uw clubblad in de maand 

mei. 

Hierdoor is het artikel “De Anemoonvis” en het artikel 

“De vijver in de zomer maar gedeeltelijk afgedrukt. 

Het artikel “De Anemoonvis” is daarom nogmaals in 

dit blad gepubliceerd. 

Het artikel “ De vijver in de zomer” zal in een latere 

uitgave nogmaals worden herhaald 

Onze excuus 

Voor meer verenigingsnieuws: 

 

www.deglasbaars.nl 

spreekwoord “wie de jeugd heeft heeft de toekomst” zeker voor ons als vereni-

ging ook van toepasssing. 

Wij willen ons als bestuur voor 100% inzetten om nog lang een gezonde vere-

niging te blijven voor Den Helder en omstreken. 
Willem Hiddingh 

Doet U mee ? 

 

Op zaterdag 21 september houden wij weer onze jaarlijkse 

 

Huiskeuring 

 

Het inschrijf formulier vindt zich op pagina 10 
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Het Nano gebeuren 

 

A 
l enige tijd neemt het Nano gebeuren een opmars. Jarenlang zijn de 

bekende Aqua 40 bakjes bekend geweest onder een beperkt aantal lief-

hebbers. Veelal studenten of mensen die zeer klein behuisd zijn heb-

ben deze kleine aquaria met liefde omarmd. Er was niet een ruimte of er kon in 

elk geval toch een Aqua 40 geplaatst worden.  

De hobby kon beoefend worden en mond op mond reclame deed de rest. Het 

groeide zelfs uit tot een lichte hype. Via het internet werden de gegevens over 

het leuke effect van de Aqua 40 uitgewisseld. Allerlei fora ontstonden op het 

internet. 

De aqua 40 bestaat nog steeds, maar de term voor het hobbyen op de vierkante 

centimeter is hier niet meer aan gekoppeld. Er is momenteel een groot scala aan 

dwerg(mini)aquaria in de handel gekomen waar gebruik van wordt gemaakt. 

Bakjes met een inhoud van een paar liter (20x20x20 cm) tot een 40 tot 50 liter. 

Eigenlijk hoe kleiner hoe meer Nano 

Tegenwoordig noemen we het een Na-

no aquarium. Binnen de hobby staat 

Nano voor dwerg, klein of mini. De 

bedoeling is om een bijzonder geheel 

na te bootsen in een heel klein bakje. 

Dit is echter niet zomaar gedaan. De 

grap is wel dat je meerdere bakjes kunt 

aanschaffen en dat je ze heel verschil-

lend kunt inrichten. Je kunt ze zelfs 

onder elkaar plaatsen als een flat. Zo 

wordt het verheven tot een kunst om 

een eenheid onderwater te creëren op 

de vierkante centimeter. Het lijkt leuk zo’n klein bakje en dat is het ook. Maar 

er komt wel iets meer bij kijken om een goede afstemming te creëren. Het bete-

kent dat we rekening moeten houden met de inrichting en samenstelling van het 

plantenbestand, maar ook van het vissen-(dieren) bestand. 

Het dient eenheid, rust en vooral creativiteit en iets bijzonders uitstralen. Dus 

zoeken naar een bijzonder stuk steen of meerdere stenen, grillige stukjes hout 

en een paar mooie plantjes, waar de vissen en/of garnalen of kreeftjes zich thuis 

voelen. Echter hier geldt met name het gegeven: “In de beperking herkent men 

de meester”. Overdaad schaadt en brengt onbalans. 

Het begint met de overdenking. Hoe zie ik het voor me, wat is samen te bren-

gen, wat verwacht ik van het geheel en vooral hoe hou ik het gaande. Het is tot 

Danio tinwini 
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een kunst verheven, een soort bonsaigebeuren maar dan onder water. Een spe-

ciale PL-verlichting, een klein filtertje en een verwarming maken het compleet. 

Zorg ervoor dat het pompje wat water rond kan laten gaan, een lichte circulatie. 

Laat het geen waterval aan stroming opleveren, dan blijft geen vis meer over. 

Vanzelf is het biologisch evenwicht uitermate moeilijk. Daar is het bakje eigen-

lijk te klein voor. Het ene bakje zal 

het uitmuntend doen, ook op wat lan-

gere termijn en het andere levert al-

leen problemen. Het grote voordeel is 

dat je de zaak zo kunt verschonen en 

opnieuw kunt inrichten. Ook als je er 

na korte of langere tijd zat van bent, 

creëer je binnen een uur een geheel 

nieuw geheel. En dat maakt het leuk. 

Nu hebben we tegenwoordig een scala 

aan bijzondere aquariumplanten in 

allerlei kleur en bladvorm. Een groot 

aantal prima te gebruiken in de klei-

ne bakjes. En zo hebben we ook een enorme keuze uit klein blijvende visjes.  

Want dat heeft een enorme toevlucht gevonden. Visjes die we in principe in 

een speciaal bakje moeten houden. Zouden we deze in een gezelschapsbak on-

derbrengen dan gaan ze binnen de kortste keer dood. De onrust en bedreiging 

van de medebewoners, de zorg voor het speciale voer, de rust, e.d. maken dat 

het niet gaat lukken. 

En daarom hebben we gelukkig ook de 

Nanobakjes. Het is toch een pracht ge-

zicht wanneer je een tiental boraras soor-

ten in het bezit hebt en die heb je allemaal 

in een Nanobakje ondergebracht. De bak-

jes kun je als het ware stapelen, of naast 

elkaar op een plank plaatsen. Een mooie 

steen, een leuk stukje hout, niet meet dan 

3 bijzondere plantensoorten erin en het 

geheel is klaar. Enig probleem is het te 

houden zo je voor ogen had…… 

Het is namelijk een gepruts in zo’n bakje waar je met goed fatsoen niet in kunt 

werken. Hier komen de speciale hobbyisten aan de beurt. Mannen en vrouwen 

die met behulp van gevoel een steen of stuk hout uitzoeken en dat gaan plaat-

sen. Die met behulp van een lang pincet de plantjes een voor een in het bakje 

zetten en heel langzaam het water toevoegen. En als het dan 

staat genieten van iets 

Pseudomugil gertrudae 

Dario dario 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hobbykwekers.nl/images/stories/azie/Regenboogvissen/Pseudomugil_gertrudae-Cadell_River.jpg&imgrefurl=http://www.hobbykwekers.nl/vissendatabase/azie-regenboogvissen/759-pseudomugil-gertrudae&h=414&w=600&sz=50&
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bijzonders. En er zijn heel wat vissoorten 

die Nano’s leveren. Eigenlijk kun je het 

zo gek niet bedenken; van Zalmpje tot 

Dwergcichlide, van Levendbarende tot 

Regenboogvisjes, van Killi-vissen tot 

Barbelen en veel en veel meer moois. Een 

simpele maar gedegen opzet is te maken 

met behulp van wat AnuBias, Javamos en 

Javavaren in combinatie met wat mooi 

wortelhout en een drietal takken van de 

Amania senegalensis, de reuze cognacplant. Zet daar een aantal Blauwoogjes 

bij, of enkele bijtjes, of Boraras maculata species “South Thailand” of aanver-

wante soorten en je hebt een prachtig spektakel om mee te beginnen. Van hier-

uit kun je langzaam veranderingen toepassen in het bestand en 

experimenteren met iets gevoeliger planten. Zo kun je combineren en combine-

ren. Het enige wat telt: denk er van tevoren goed over na. Er zijn schitterende 

houtsoorten te koop die we heel goed in een Nanobak kunnen gebruiken. Kook 

de zaak wel eerst goed uit. Dat voorkomt narigheid. Voor steen geldt dit ook. 

Zoveel mooie brokken, bijzonder steen in velerlei kleurslagen verkrijgbaar. Al 

moet je hiervoor 

wel bij de speciaalzaak zijn. En ze zijn aan de prijs. Bedenk wel, als het in de 

bedoeling ligt dat er na enige tijd algen overgroeien je beter een goedkopere 

steen kunt kopen. Dus hou de bijzondere steensoort goed schoon en zichtbaar. 

 

Overgenomen uit het blad 

Aquatoni van A.V. Antoni 

van Leeuwenhoek Assen 

 

Crystal red 

Uw inschrijf formulier staat op de 

volgende bladzijde 

 

Vult u hem in??????? 
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Inschrijfformulier huiskeuring 

 

 categorie: 

  

 O A1   (gezelschap zoetwater) 

 O A2   ( special zoetwater) 

 O B1   ( gezelschap zeewater) 

 O B2   ( speciaal zeewater) 
 O C1   (gezelschap terrarium) 

 O C2   ( speciaal terrarium) 

  
 
Inschrijf formulieren dienen uiterlijk 11 september 
Ingeleverd te worden bij de secretaris of in de vis-
beurs. 

  
Naam:  
Adres: 
Postcode:  
Woonplaats:  
Tel No:  
         
  Datum   -    -  2013  Handtekening XX 

 
 

 
(heeft u alles correct ingevuld?? Ook de categorie??) 
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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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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 in-

tens 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 ane-

moonvis? 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 voor-

zien 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 geconsu-

meerd wordt. 

Een anemoon heeft zoveel tentakels dat het niet ondenkbaar is, dat hij zijn ei-

gen 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 name-

lijk 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 lan-

ge tijd geen anemoon heeft gehad. Het is dan duidelijk te zien dat de vis regel-

matig 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 
(Vervolg op pagina 16) 
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Wij stellen aan u voor 

De Bombina orientalis 

 

Beter bekend als: 

De Koreaanse vuurbuikpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verspreidingsgebied 

Deze pad komt voor in Noord en Zuid Korea en in het noorden van China. Ze 

worden meestal aangetroffen in rijstvelden, poelen en kleine stroompjes. Deze 

pad is verwant aan de twee Europese Bombina soorten. Bombina-bombina en 

Bombina-variegata zijn groen van kleur maar ook komt de bruine vorm voor. 

De buik van de Europese soorten zijn geel de Bombina-orientalis heeft een 

roodoranje buik. De huid van de pad is wratachtig en is licht giftig. 

 

Geslachtsonderscheid 

De mannen zijn groter dan de vrouwtjes (4 tot 6 cm) Het onderste deel van de 

voorpoten is bij de mannen vrij dik, vrouwtjes hebben slanke voorpoten. In de 

paartijd hebben de mannen aan de binnenkant van de duim een donker ovale 

verdikking. De kop van de mannen is iets puntiger en de poten zijn wat langer 

dan bij de vrouwtjes. De mannen kwaken. 

 

Huisvesting 

De padden zijn goed te houden in een aquarium of terrarium van 50 x 50 x 70 

cm. Op de bodem van het watergedeelte kunnen we zand of grind gebruiken en 

ook een landgedeelte maken van deze materialen. In het water leggen we grote 

stenen die gedeeltelijk boven het wateroppervlak uitsteken. De dieren verblij-
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ven graag op de grens van land en water. Op het landgedeelte kunnen we ka-

merplanten gebruiken zoals Spathiphyllum en Philodendronsoorten maar ook 

varensoorten. Het water kunnen we laten circuleren d.m.v. een dompelpompje. 

Scherm de aanzuigopening goed af zodat de poten van de dieren niet in de 

pomp kunnen komen. Verwarming is niet nodig de lampen en tl-verlichting 

geven voldoende warmte. Een goede ventilatie is in alle terraria een must. 

 

Voedsel: 

Deze pad eet alles wat beweegt zoals: krekels, vliegen, weideplankton, regen-

wormen. Niet te veel tegelijk voeren 

 

De voortplanting 

In het terrarium paren de dieren het gehele jaar door. In de natuur alleen in het 

voorjaar. De mannetjes drijven kwakend in het water en omklemt elk dier dat 

in zijn omgeving komt. Als hij een vrouwtje omklemt heeft kan het enkele da-

gen duren voordat er eieren worden afgezet, deze worden vaak in de avond en 

nacht afgezet tussen waterplanten en stenen. Het aantal kan variëren van 60 tot 

80 stuks. Na drie dagen komen de larven uit het ei. We voeren ze met vlokken 

visvoer, sla of spinazie. Het water moet goed doorlucht worden anders bestaat 

de kans op zuurstof gebrek. Na 30 dagen komen de padjes door de metamorfo-

se en gaan aan land. Zorg ervoor dat de dieren 

ergens op kunnen zitten b.v. een stuk hout. De 

padjes zijn 14 mm groot en eten tubifex en klei-

ne fruitvliegen. Voeg voldoende kalk en vitami-

ne D3 aan het voer toe om de botten goed te la-

ten ontwikkelen. De oranje gekleurde buik is 

niet van nature aanwezig. Door de eerste weken 

een weinig caroteen-poeder aan het voedsel toe 

te voegen zal de buik langzaam oranje kleuren. 

Deze kleur is voor zijn belager een waarschu-

wing dat hij giftig is. Laat men de caroteen ach-

terwege dan blijft de buik geel. De Bombina-

orientalis is een goed te houden dier waar men veel plezier van heeft.  

 

Voor u gelezen in het blad van  

A.V. Xiphophorus uit Oss. 
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Amphiprion bicinctus Amphiprion percula 

Net als andere anemoon vissen is 

dit een interessante verschijning in 

het aquarium 

Zijn het minst agressief al zal hij 

zijn anemoon met hand en tand 

verdedigen 

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 ane-

moon lekker gezeteld is de anemoonvissen. 
  
 

(Vervolg van pagina 13) 

 

Definitief einde Vivarium 

 

Beste Vivariumvrienden, 

  

Middels deze nieuwsbrief vragen wij graag jullie aandacht voor de hieronder 

volgende zaken. 

  

Nadat Vivarium 2013 vanwege het terugtrekken van hoofdsponsor Aquadistri 

al niet meer georganiseerd kon worden, is de organisatie druk bezig geweest 

hiervoor een vervanging te vinden. Er waren een aantal kleinere sponsoren be-

reid gevonden bij te springen en de basis te leggen voor een doorstart. Met na-

me Vivani Fishfood en Aquabeek willen wij danken voor hun bereidheid hier-

toe. Een andere partij had middels een mondelinge toezegging de hoop op een 

Vivarium 2014 springlevend gemaakt door het ontbrekende, grote, bedrag te 

beloven. Echter, nu de fase aan zou breken van afspraken op papier zetten, 

bleek deze toezegging niet meer dan lucht te zijn. 
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Aangezien we inmiddels bij alle merken die op de Nederlandse markt promi-

nent aanwezig zijn wel hebben aangeklopt, en telkens “nee” verkocht hebben 

gekregen, moeten wij helaas de trieste conclusie trekken dat er vanuit de produ-

centen/groothandels geen draagvlak is om een fantastisch consumentenevene-

ment als Vivarium in stand te houden.  

  

Naar onze, uiteraard gekleurde mening, wordt hierbij teveel voorbij gegaan aan 

de boost die een goed evenement aan de hobby kan geven. Een boost, die zeker 

gezien de laatste paragraaf van deze nieuwsbrief, jaarlijks hoognodig is om 

mensen enthousiast te houden voor de hobby in een tijd dat verenigingen dat 

enthousiasme niet meer kunnen aanwakkeren.  

  

Het mag echter niet zo zijn. Het fantastische team achter Vivarium is u allen 

dankbaar voor de 5 prachtige edities die wij samen met u hebben mogen bele-

ven en tot een scces hebben mogen maken. Wij zijn er van overtuigd dat we 

met zijn allen de bezoekers in die jaren iets onvergetelijks hebben voorgescho-

teld en zullen daarom vol trots op de edities die zijn geweest terug kijken. Ho-

pelijk zien wij u snel ergens, wellicht zelfs op Ectotherma. 

  

Voortzetting Ectotherma 
Alhoewel vorig jaar van start gegaan als markt ter ondersteuning van Vivarium, 

en gezien het vorige hoofdstuk daardoor eigenlijk overbodig, hebben wij beslo-

ten om op 12 Oktober de Ectotherma editie 2013 toch door te laten gaan. 

  

In de eerste plaats willen wij de verplichtingen naar ingeschrevne standhoduers 

en nu reeds enthousiaste bezoekers nakomen. Daarbij is het natuurlijk die dag 

een perfecte gelegenheid om elkaar allemaal weer eens de hand te schudden en 

wellicht mooie herinneringen aan Vivarium op te halen. 

  

En wie weet; wellicht is Ectotherma dit jaar dan een voorzichtige start dat ooit 

uit zou kunnen groeien tot wat groters. Maar dan volgens de huidige opzet van 

Ectotherma, waarbij sponsorinkomsten niet nodig zijn. Voor meer informatie 

wijs ik nu graag op onze website www.ectotherma.nl alwaar u zich ook kunt 

inschrijven als standhouder als u dat nog niet heeft gedaan. 

  

Positieflijsten: een bedreiging voor onze hobby 
Onlangs heeft Staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer geïnformeerd over 

haar voornemen positieflijsten voor zoogdieren, en op korte termijn ook voor 

reptielen en vogels, in te gaan voeren. Daarna zullen ook vissen en amphibieën 

volgen. In dit voornemen wordt er onderscheid gemaakt tussen dieren op die 

http://www.ectotherma.nl
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zonder meer gehouden mogen worden (die staan op de positieflijsten), dieren 

die alleen onder speciale voorwaarden gehouden mogen worden (aparte lijst) 

en dieren die niet gehouden mogen worden. Dieren die niet op een van de lijs-

ten expliciet staan genomed, mogen eveneens niet meer gehouden worden. Dit 

alles op basis van “onderzoek” van de Wageningen Universiteit, sectie Li-

vestock.  

  

Het frappante is echter dat in dit onderzoek (overigens volgens hun eigen on-

derzoeksrapport grotendeels gebaseerd op Wikipedia......) van de maar liefst 

circa 5.300 beschreven zoogdieren (waarvan er naar schattingen 360 worden 

gehouden in Nederland) zijn er maar 90 soorten onderzocht op geschiktheid 

voor het plaatsen op de positieflijst. Alle andere 5.210 soorten mogen daardoor 

dus automatisch niet gehouden worden.... 

  

Velen die nu de lijsten voor zoogdieren doorlezen, zullen wellicht dezelfde ge-

dachte hebben als wijzelf: van vele soorten die niet meer gehouden mogen wor-

den is dat zeer logisch. Waarom een waterbuffel dan wel gehouden mag wor-

den, maar een chinchilla niet is dan weer een ander verhaal..... 

  

Echter, als je de hierboven beschreven systematiek (en voor meer info zie de 

websites van SATO of PVH) doortrekt op de aquarium- en reptielenwereld dan 

is de kans zeer groot dat veel van de dieren die wij nu prima kunnen houden, 

volgens Wikipedia/Wageningen Universiteit anders beoordeeld worden. Men-

sen met gifkikkers kunnen hun hobby dan überhaupt wel vast gedag zeggen.  

  

Denk daarom nu niet dat de positieflijst voor zoogdieren een ver van ons bed 

show is. Deze eerste stap zal de aanzet worden voor alle takken van dierenhou-

derij. Wij roepen daarom dan ook iedereen op de petitie tegen dit voorstel te 

tekenen. Er zijn 40.000 handtekeningen nodig om in ieder geval iets te kunnen 

doen. Teken daarom nu hier: http://www.huisdieren.nu/over-pvh/tegen-

positieflijst/ 

  

Voor meer informatie: www.huisdieren.nu (PVH) en www.satonederland.nl 

(SATO) 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Team Vivarium 

http://www.huisdieren.nu/over-pvh/tegen-positieflijst/
http://www.huisdieren.nu/over-pvh/tegen-positieflijst/
http://www.huisdieren.nu
http://www.satonederland.nl
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Moderne technologie: 

Geweldig of gevaarlijk. 
  

S 
inds de afgelopen jaren komen er steeds meer snufjes bij die onze hobby 

gemakkelijker maken. In de vroegere jaren hebben wij ons aquarium 

ingericht met grind klei misschien zelfs wel potgrond. 

Tegenwoordig hebben we geweldige voedingsbodems die schijnbaar niet uit te 

putten zijn? Veel Aquarianen gebruiken alleen grind en bemesten los bij met 

kleibollen tot vloeibare voeding die ze injecteren. Allemaal goede middelen die 

steeds beter worden. Tevens werd vroeger vaak regenwater gebruikt, wat nog 

steeds veel van toepassing is om het water zuur te maken. Ook turf was vroeger 

veel van toepassing en is ook tegenwoordig een goed hulpmiddel. Zeker als het 

op kweken aan komt. Ook gebruiken wij tegenwoordig CO2. En hier begint het 

voordeel of misschien het gevaar. 

  

Als u ooit een keuring heeft meegemaakt zal een goede 

keurmeester behoren te zeggen dat de fles in een beugel 

moet staan. Sommige zullen dit onzin vinden, maar de wij-

zere onder ons zullen dit juist vinden. Zelf heb ik ooit de 

ervaring gehad dat een net gevulde CO2 fles van gelukkig 

maar 500 gram een flinke klap gaf. Het veiligheidsventiel 

schoot eraf en de fles heeft verschillende muren geraakt. 

Gelukkig zaten wij net koffie te drinken in een andere ruim-

te. Wat was het resultaat. Natuurlijk een lege fles. Hierbij 

waren er helaas ook een paar deuken in de gipsmuren te be-

kennen. Tevens een brandplek in de vloerbedekking. Daar-

om zet je fles altijd vast. Natuurlijk het liefst buiten je aqua-

riumkast. Stel je voor dat de fles draait en naar boven schiet 

tegen je aquarium aan.  

Je begrijpt dat als je niet thuis bent het tijd zal worden voor 

een nieuw aquarium met de volledige inhoud. Na wat glas rapen zal je mis-

schien je grind kunnen omspoelen en kunnen her gebruiken. Maar wat er zeker 

nog meer kan gebeuren is dat de CO2 regelaar vast schiet. Het resultaat zullen 

velen al kunnen indenken. Ik heb dit verhaal onlangs van een kundige aquari-

aan vernomen en zag met plezier zijn vissen rondzwemmen toen ik daar was. 

Alleen vertelde deze mij dat enige dagen daarvoor dit niet het geval was.  

Wat moet je doen als je thuis komt en je vissen drijven voor dood aan de opper-

vlakte. En natuurlijk je CO2 fles zal leeg zijn. Je pH waarde is gekelderd en het 



a.v. “De Glasbaars” 

24 

zuurstof gehalte is veel te laag. Dus bruisstenen erin hangen en water verver-

sen. Dit heeft vele vissen doen redden. In dit geval waren er gelukkig maar een 

paar vissen overleden, alleen als het 1 of twee uur later was geweest had waar-

schijnlijk geen enkele vis het doen overleven. Dit maakt dus dat deze technolo-

gie die wij tegenwoordig volop gebruiken ook gevaarlijk en soms dodelijk kan 

zijn. Hierbij is heel belangrijk dat je nieuwe en gecontroleerde flessen gebruikt. 

Zo hebben we tegenwoordig ook veel nieuwe verlichting soorten en mogelijk-

heden. Hierbij werd van de oude TL oftewel de T8 buis de nieuwe T5 buis ge-

maakt. Hier komt vele malen meer licht 

uit waardoor we de zon steeds beten kun-

nen nabootsen. Tevens hebben we nu de 

Led verlichting. Deze schijnen zelfs tot 

50.000 uur mee te gaan wat misschien 

wel erg voorbarig is want ze hebben deze 

lampen waarschijnlijk geen 50.000 uur 

laten branden. Aangezien dat dit bijna 6 

jaar 24 uur per dag is. Zal dit voor ons 

aquarium ongeveer 12 jaar zijn. Terwijl 

we onze T8 buizen elk jaar moeten vervangen. Dus of het helemaal werkelijk-

heid is weet ik niet. Het is in ieder geval wel een grote verbetering. De lumen 

die we uit de verlichting halen is vele malen hoger waardoor we het zonlicht 

kunnen nabootsen. Hierbij moet je oppassen dat bij vervanging van de buizen 

naar led verlichting de planten rechtstreeks onder de led verlichting niet ver-

branden. Nu schijnt de zon in de tropen maar een aantal uren op volle sterkte. 

Tevens worden zonnestralen erg weerkaatst door het water oppervlak als de 

zon in de ochtend en avond schuin op het wateroppervlak schijnt. Ook niet te 

vergeten dat er zeker in het regenwoud regelmatig een fikse bui regen rond de 

middag voorbij trekt. Laten we maar niet praten over de grote mogelijkheid van 

grote woudreuzen de het zonlicht maar gering weerkaatsen. Dit maakt dus dat 

grote verlichtingsbronnen wel degelijk van belang zijn in ons aquarium, maar 

misschien wel niet het allerbelangrijkste. Zeker als planten staan te assimileren 

mag het wel wat rustiger. 

Ook is er tegenwoordig een goed en betaalbaar Ozon apparaatje te verkrijgen 

door Philips. Dit apparaat produceert een extra zuurstof molecuul bij het water 

waardoor onze afvalstoffen door een chemische reactie worden gebonden met 

het zuurstof molecuul. Hierdoor zullen  bepaalde stoffen vervliegen en dus ei-

genlijk afval worden afgebroken. 

Over de verdere chemische reactie wilde ik niet verder ingaan. Het idee is niet 

slecht en sommige hebben vroeger met grotere en minder veilige manieren de-

ze Ozon proberen toe te voegen met hevige hoofdpijn bij teveel inademen. De 

kleine apparaten van nu zijn niet schadelijk met de weinige toevoer van het 
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zuurstof molecuul. En werken doet het wel naar eigen ervaring. Het maakt je 

water schoner met minder afvalstoffen. Dit is natuurlijk te meten. Maar het 

blijft een chemische reactie die je creëert dus wees er voorzichtig mee, want in 

de natuur staan deze apparaten ook niet te werken 

Als laatste wilde ik het nog hebben over onze energiebron. Voor de meeste on-

der ons steken we een stekker in het stopcontact en het aquarium draait. Nu 

komen we een keer thuis en dan staat alles uit. Raar, dus controleren we de 

stekkers de tijdschakelaars en niets werkt. Vervolgens zullen we even op de 

klok van misschien wel de magnetron kijken en deze staat ook uit. Dus we lo-

pen naar de meterkast. Nu kan het zijn dat de groep uit gevallen is. De oorzaak 

moet dan gevonden worden, maar waar ik op doel is dat alles correct is. Dus de 

stroom in heel de straat is uitgevallen.  

Wat doe je dan. Het belangrijkste is te weten hoelang de stroom al uit is. Want 

als dit al meer dan een paar uur is zou ik de stekker van het filter er maar vast 

uit halen. Je wilt tenslotte niet dat heel dat filter met vissen uitwerpsels en an-

dere afvalstoffen niet met de inmiddels grote hoeveelheid dode bacteriën in een 

keer zo je aquarium in worden geblazen als het licht weer aan schiet. Dus neem 

het zekere voor het onzekere en haal je filter los en maak deze schoon. Voeg er 

nieuwe bacteriën aan toe.  

Droog cultuur kan meteen toegevoegd worden, vloeibaren bacteriën zou ik 

even wachten totdat de stroom weer aange-

sloten is. 

Dit zijn dus dingen waar je echt rekening 

mee moet houden. Meestal geeft de tempe-

ratuur niet meteen een probleem, maar hou 

deze wel in de gaten. 

Als laatste moet je er natuurlijk rekening 

mee houden dat bij eventuele problemen bij 

een goed draaiende bak je binnen enkele 

uren tot dagen meteen complicaties gaat zien. Dit zal starten met kleine algjes 

op je zo mooie schone hard groeiende plantjes. Tot het stagneren van enkele 

planten waardoor het groeien van algen die je zeker niet wilt wordt gestart. Pro-

beer hierdoor zo snel mogelijk je oude stabiele schoonmaak ritueel te volgen 

zodat je snel weer een stabiele en goed groeiend aquarium hebt. 

  

Door Gert-Jan Klop,  

Aquariumvereniging Ticto 
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Dood en verderf 

  

H 
et giftigste dier ter wereld is de gouden pijlgifkikker. Hij wordt niet 

groter dan vijf centimeter en leeft in de regenwouden van Colombia. 

Zijn huid is zo giftig dat je hem alleen maar aan hoeft te raken om 

dood neer te vallen. In de huid van één kikkertje zit genoeg gif om honderd 

mensen mee te doden. 

  

De dodelijkste plant ter wereld is de wonderboom (Ricinus communis). In de 

bonen die hij voortbrengt, zit een stof die 6000 keer dodelijker is dan het gifgas 

cyanide. Als je het gif binnen krijgt, sterven je cellen af. Dat leidt tot bloedin-

gen; bovendien houden je lever en je andere organen ermee op. En dan ga je 

dus dood. Er is geen tegengif bekend. 

  

De grootste bloedzuiger ter wereld leeft in het Amazonegebied. Hij is 46 centi-

meter groot en weegt zo’n 50 gram. Een hongerige Haementeria ghilianii kan 

vier keer zijn eigen gewicht aan bloed opzuigen. 

  

Ze moeten niet op je vallen en bepaalde bladeren moet je niet eten, maar voor 

de rest hebben we weinig last van bomen. Behalve als je in Australië per onge-

luk tegen een Dendrocnide moroides aanloopt. 

Op de wortels na is de hele boom met giftige vezels bedekt. Kom je daarmee in 

aanraking, dan veroorzaakt dat een branderige, jeukende pijn en soms blaren. 

Er wordt gezegd dat de pijn zeker in het begin ondraaglijk is en dat het jaren 

kan duren voordat je er weer vanaf bent. 

  

Voor u gelezen in het maandblad Natuurvrienden Zwolle 

De Haementeria ghilianii 
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Het bestuur heet de onderstaande leden en donateurs van harte welkom in de 

vereniging en hoopt dat uw deelname zal bijdrage tot meer vreugde in het be-

leven van uw hobby. 

Als u vragen of problemen heeft, schroom dan niet om te vragen of wij die 

samen met u kunnen oplossen. 

 

Nieuwe leden / donateurs:   

 

  

 

Nieuw ingeschreven 

leden  /  donateurs 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

Wanneer ik dit schrijf is de zomer echt begonnen en hierop hebben wij lang 

gewacht, maar net als bij ons zijn het voor de vissen ook zware dagen niet elk 

visje houd van wat hogere temperaturen die zelfs boven de 30 graden uit kun-

nen komen hoe hoger de temperatuur des te lager het zuurstof gehalte en als 

dan de warmte liefhebber blauwe alg dan ook komt opzetten word het restant 

zuurstof ook redelijk snel  opgebruikt een aantal oplossingen hiervoor zijn klei-

ne fans in bouwen  die bijvoorbeeld uit een PC. of het gevreesde luchtpompje 

waarbij dan wel de PH moet worden bij gehouden ook de PH bij houden bij het 

elke dag met koud water verversen van een klein gedeelte van het water is een 

optie. 

Poeciliidae sphenops tangerina lyretail dat is het nieuwe visje wat is binnen 

gekomen een prachtvisje wat familie is van de hoogvinkarper zoals de 

latijnse  naam al doet vermoeden, maar deze is nog mooier dan zijn 

neef rood van boven en dan langzaam overgaand in wit en dan ook nog 

een lierstaart.  En voor de prijs hoeft u het niet te laten deze echt schit-

terende vis kost u maar € 3,00. 

Voor de liefhebber met een aparte smaak is er de Apistogramma Ramirezi goud 

deze vis lijkt alleen nog in de vorm van een antennebaars maar dat is 

dan ook alles deze Zuid-amerikaan gaat met u mee voor € 5,95. 

Voor het hele kleine aquarium tot en met de 3 meter bakken kleine stukjes wor-

telhout ideaal om er bijvoorbeeld een Anubias of een Javavaren op vast 

te zetten en ook het prijsje is natuurlijk heel klein per stuk voor € 1,95, 

2 stuks € 3,80, 3 stuks  € 5,55, 4 stuks € 7,20 en 5 stuks voor maar € 

8,75. 

Mocht u wat willen bestellen wat niet in de visbeurs verkrijgbaar is of net uit-

verkocht is het heel belangrijk om bij vissen en planten de latijnse 

naam te vermelden omdat dit voor mij dan makkelijk is om bij mijn 

leveranciers op te zoeken daar zij alles in hun bestellijst in het latijn 

doen . 

Tom Looijestein 


