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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, september 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 voorzitter 

 

Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk is het er toch van gekomen, wat heb-

ben we er lang op moeten wachten. Het ene moment de winterjas in de kast om 

hem vervolgens een week later er weer uit te halen en het andere moment de 

zomerjas uit de kast en andersom.  

De natuur kan soms van slag zijn en heeft zijn invloed op het gedrag van men-

sen, de een is vrolijk de ander te neer geslagen. Toen ik daar bij bepaalt werd 

kwam de gedachte bij me op, hoe zouden de dieren dat ervaren, zouden die er 

ook last van hebben of zouden zij ..... met de woorden van mijn heer Den Uil 

van de fabeltjeskrant zeggen ......... dieren zijn precies als mensen met 

de ................ 

Jawel !!!! ook de dieren hebben daar last van . Als ik ’s avonds zo naar mijn 

aquarium zit te kijken en de visjes voorbij zie zwemmen en het is 30 graden in 

het aquarium dan roepen ze nog net niet help.......help. Je ziet dat ze zich onge-

makkelijk voelen en ze zijn zichzelf niet meer, het liefst zouden ze denk ik in 

een bak met ijswater willen springen  en ......zelfs bepaalde planten laten het 

afweten. Nou hoor ik u al denken nou ja zo gaat dat nu eenmaal in de natuur 

maar weet u, dieren in de natuur dragen zelf een oplossing aan zij zoeken zelf 

alternatieven.  

En onze dierbare visjes in ons aquarium die zijn 100% afhankelijk van ons en 

mogen van ons verwachten dat wij met een oplossing komen . Een van de op-

lossingen die ik had bedacht was de deksels van het aquarium te halen zodat de 

warmte van de lampen zo de kamer in kon. Ik dacht dat dit het ei van Colum-

bus was, maar had helaas geen rekening met mijn bijlzalmen gehouden. Mijn 

bijlzalmen voelen zich niet alleen als een vis in het water maar bedachten dat 

een vliegles ook geen kwaad kon. Dus moest ik toch wat anders bedenken en 

heel langzaam begonnen de raderen te draaien maar al wat er gebeurde er 

kwam geen idee.  

Totdat ik gewoon een ingeving kreeg, ik zag mijn dierbare visjes naar me kij-

ken en het leek wel of ze tegen me wilden zeggen baas wij willen wat kouder 

water toen dacht ik ja zo simpel is het. Gewoon wat meer water verversen als 

het zo warm is daar doen wij onze visjes en planten veel plezier mee. Als ik nu 

met het warme weer wat meer water ververs dan zie ik ze naar het raam toe 

komen en mij nog net niet een knipoog geven om vervolgens met een buiteling 

tussen de planten te verdwijnen. 

 

Henk van Spelden, voorzitter 
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Onder de aandacht 

Uw laatste kans 

 

 

 
Op Zaterdag 21 september houden wij weer onze  

jaarlijkse 

Huiskeuring 

Vul het formulier in op 

Blz. 26 

De uitslag wordt bekend gemaakt op : 
Zondag 10 november aanvang 14:00 

Zegt het voort 

Op zaterdag en zondag 2 en 3 november 
Zijn er: 

Open aquariumdagen 

javascript:void(0)
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Biotoop aquaria 

  

W 
at meer gevorderde aquarianen kiezen vaak voor biotoopaquarium. 

In een biotoopaquarium probeer je de natuurlijke leefomgeving van 

vissen zo goed mogelijk na te bootsen, ook zwemmen er in dit aqua-

rium vissen uit hetzelfde gebied. Er bestaan verschillende soorten biotoopaqua-

ria. 

  

Zuid-Amerka 

In een Zuid-Amerikaans biotoopaquarium wordt het Amazonegebied nage-

bootst. Het gebruik van kienhout staat centraal. Breng daarom een paar mooie 

stukken aan. 

Het plantengebruik hoort matig te 

zijn. Geschikte plantensoorten zijn 

bijvoorbeeld planten uit de families 

Limnobium, Ludwigia, Sagittaria, 

Myriophyllum, Cabomba, Lilaeopsis 

en Echinodorus. Wat vissen betreft 

heb je een ruime keuze. Heel veel 

dwergcichlides komen uit Zuid-

Amerika, maar ook de grotere cichli-

desoorten, zoals Maanvissen en Discusvissen, komen hier vandaan. Daarnaast 

komen zeer veel scholenvissen (tetra's, zalmen) en de leden van de Corydoras- 

en Ancistrusfamilie uit Zuid-Amerika. 

Ideale waterwaardes: GH 15, KH 4, PH 6,5/7. 

  

Midden-Amerika 

Met een Midden- Amerika biotoop kom je al gauw uit op een biotoop met le-

vendbarende. Guppy's, Platy's, Zwaarddragers en andere levendbarende komen 

hier vandaan. Het aquarium kun je 

matig beplanten en decoreren met 

wat (Lei)steen. Enkele plantenfami-

lies uit Midden-Amerika zijn Ca-

bomba, Bacopa, Lobelia, Ludwigia, 

Myriophyllum, Echinodorus en He-

teranthera.Ideale waterwaardes: 

deze soorten zijn inmiddels zo ver 

doorgekweekt, dat ze prima bestand zijn tegen ons leidingwater. Ze doen het 

prima in middelhard water met een PH rond de 7,5 
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Tanganyika 

Een oude bekende is het Tanganyika biotoop. In dit Afrikaanse meer vind je 

een zeer speciale plan-

tensoort: algen! Veel 

Tanganyikacichliden 

zijn gek op deze plant-

jes. Door verder geen, 

of heel gering, gebruik 

te maken van planten, 

zul je al snel een be-

algd aquarium krijgen. 

Wil je toch wat plant-

jes aanbrengen, kies dan voor Vallisneria of Anubias. Het aquarium richt je 

verder in met een zandbodem en stenen, die tevens dienen als schuilplaats. Ge-

bruik hiervoor geen leisteen. Let er op dat Tanganyikacichliden van een hoge 

PH en hard water houden, een PH van 8 is meestal geschikt. 

  

Malawi 

Ook het Malawi biotoop is al redelijk in-

geburgerd, wat niet vreemd is. Malawi-

cichliden kenmerken zich immers door 

hun vaak schitterende, felle kleuren. Een 

Malawibiotoop lijkt nogal op een Tanga-

nyikabiotoop, ook hier gebruik je veel ste-

nen en weinig tot geen planten. Net als in 

het Tanganyikabiotoop zijn Anubias en 

Vallisneria geschikte plantensoorten. Kies 

voor een zandbodem. 

  

 

Azië 

Nog niet zo'n heel bekend biotoopaquarium vormt de Azië biotoop. 

Vreemd, want er is keuze genoeg op het gebied van vissen. Zo kun je kiezen 

voor labyrintvissen, daniosoorten, rasboras, botia's en de Indische modderkrui-

per. 

De inrichting van het Aziëbiotoop is erg aantrekkelijk en lijkt nogal op het 

Zuid-Amerika biotoop. Gebruik kienhout en veel planten, bijvoorbeeld uit de 

volgende families; Vallisneria, Cryptocyrone, Javamos en Hygrophila. 

  

Voor u gelezen op Aquatreffer.nl 

Auteur:BiancaB 
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 HET AQUARIUM, SPEELGOED OF ERNST 

  

M 
en hoeft niet naar Amerika te reizen om een bijzondere variëteit van 

het aquarium te ontdekken. Een variëteit, waar de nadruk op 

"speelgoed" ligt. Meer en meer van deze producten veroveren ook 

bij ons een plaats op de winkelrekken. Spijtig, want deze horen veeleer thuis in 

een speelgoedwinkel en beslist niet in een aquariumzaak. Het aanbod varieert 

van doodshoofden, burchten, wrakken, ornamenten, plastic planten tot kiezel in 

allerlei kleuren en materialen. Kortom: "KITSCH"! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

In feite is daartegen weinig te beginnen. Over smaak valt nu eenmaal niet te 

discussiëren. Indien een aquariaan om decoratieredenen een plastic Aponoge-

ton madagascariensis tussen zijn gezonde, echte planten plaatst omdat hij/zij 

deze toch echt in het aquarium wil houden, dan is dit eventueel nog een heel 

klein beetje te rechtvaardigen. Echter enkel indien al een poging werd onderno-

men om de "echte" plant te verzorgen en deze niet wil aanslaan. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Het volledige plantenbestand vervangen door plasticplanten is niet meer accep-

tabel. Een slechte of ontbrekende plantengroei duidt op storingen in het aquari-

ummilieu. Dit heeft ook zeer nadelige gevolgen voor onze dieren. 

Dat een gezonde plantengroei ons systeem stabiliseert, de waterwaarden gun-
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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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stig beïnvloedt en de levenskwaliteiten van de vissen verbetert, hoeft al lang 

niet meer bewezen te worden. 

  

Wanneer het voorgaande gerechtvaardigd is, namelijk dat een ratjetoe van plas-

tic attributen in een biologisch verantwoord aquarium misplaatst is, dan kunnen 

we ons de vraag stellen wie de miljardenmarkt van deze pseudo aquariumpro-

ducten verantwoordt? 

De fabrikanten beweren echter marktgericht te zijn. "Wij maken slechts datge-

ne dat de klant verlangt" luidt hun antwoord. De aquariumhandelaar is zaken-

man en redeneert als volgt: "Als ik het zelf niet verkoop dan doet een andere 

dat wel". Conclusie: het ligt dan waarschijnlijk aan de aquariaan zelf. Dit moet 

gerelativeerd worden. 

  

Er zijn minstens 3 groepen aquarianen te onderscheiden. 

1) De echte aquariaan: vis-, planten- en natuurliefhebber. Hij beschouwt zijn 

aquarium steeds als een biologische eenheid en is zich volledig bewust van zijn 

verantwoordelijkheden bij de verzorging van zijn dieren en planten. Plastic 

planten en dergelijke zijn uit den boze. 

2) Een andere groep mankeert de basisinformatie voor het goed verzorgen van 

een aquarium. Zij zijn onwetend, begrijpen niet wat ze beginnen en maken 

hierdoor fouten. Dit kan enigszins verholpen worden door de eerlijkheid van de 

handelaar en de kennis van een aquariumvereniging. 

3) Daarnaast blijft er waarschijnlijk nog een grote groep van mensen over 

(aquarianen kan men ze niet meer noemen), die het aquarium als speelgoed 

beschouwen. Zij houden van bonte vissen en houden zelfs zee- en zoetwater-

vissen samen in één aquarium. Zij schaffen het aquarium aan als het hen bevalt 

en bergen het weer op zolder of in schuur op zodra er iets verkeerd gaat. 

  

Bij deze laatste groep ligt uiteindelijk de grote kans voor de plastiekindustrie. 

Mogen wij dan ook vragen voor deze mensen plastic vissen te maken die bewe-

gen en zwemmen! Pas dan kan men een complete "plastic horror onderwater-

wereld" scheppen. En onze levende siervissen blijft dan een hoop ellende be-

spaart. 

Laten we er dan wel voor zorgen dat dit alles niet meer te koop is in de aquari-

umzaken, maar wel in de speelgoedhandel. Gelukkig zijn er ook andere hande-

laren die het beter voor hebben met de toekomst van onze siervissen. Laten wij, 

aquariumliefhebbers in hart en nieren, ervoor zorgen dat deze blijven bestaan 

door ze onze voorkeur en klandizie te laten genieten. 

  

Door: Alain Guillemin - Aquatropica Kortrijk  
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Wij stellen aan u 

voor: 

        

 De  Melanotaenia mac-

cullochi 

 

  beter bekend als:  

                                     

  De Dwergregenboogvis 
 

 

 

Familie: Melanotaniidae 

Herkomst: Australië, Zuid Nieuw Guinea 

Lengte van de vis: 7 cm 

Minimum lengte aquarium: 80 cm 

Ph: 7 - 7½ 

Gh : 12 – 16 

Temp 24 - 30º C 

 

D 
e laatste jaren zijn in de winkels weer wat vaker regenboogvissen te 

zien. Daarbij zien we ook een oude bekende weer terug: de dwergre-

genboogvis Melanotaenia maccullochi. 

Wist u dat dit één van de eerste soorten regenboogvissen is, die ooit geïmpor-

teerd zijn? Mooi dat ze terug zijn van weggeweest! 

Melanotaenia maccullochi werd aanvankelijk in 1915 het eerst gevangen in de 

Barron River, landinwaarts vanaf Cairns, Noord- Queensland, en als Melano-

taenia maccullochi.wetenschappelijk beschreven door J.D. Ogilby Melanotae-

nia maccullochi is een van de regenboogvissoorten die over zijn grote versprei-

dingsgebied er verschillend uitziet. In het noorden van Queensland worden ver-

schillende geografisch geïsoleerde populaties gevonden. Er zijn verschillende 

kleurvarianten bekend. Die variatie uit zich door verschil in de intensiteit van 

de donkere strepen op het lichaam en markeringen op de rug- en anaalvin, 

evenals verschillen in de kleur van de paaistreep op de nek van mannen. 

Deze gekleurde nek wordt aan en uit ‘geflitst’ tijdens de paai-activiteiten en 

kan wit, geel, oranje of rood worden. Behalve in Australië komt de soort ook 
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nog in Nieuw- Guinea voor. 

Melanotaenia maccullochi zijn over het algemeen te vinden in  laaglandmoe-

rassen en kleine stroompjes; meestal in heldere, langzaam stromende beken, 

grazige waterrijke moerassen en door tannine gekleurde poelen in zandige kust-

gebieden. Vaak met overvloedige schuilplaatsen in de vorm van stammen of 

waterplanten. Het water in deze natuurlijke leefomgevingen is meestal zeer 

zacht en vaak door tannine gekleurd (theekleurig). 

Een temperatuur van 19 tot 32 °C en pH-waarden van 5,5 tot 7,0 zijn in hun 

natuurlijke leefomgeving waargenomen. Er is weinig bekend over de biologie 

van deze soort in hun natuurlijke omgeving. De meeste informatie is voorna-

melijk gebaseerd op observaties in het aquarium. Zij kunnen een maximale 

grootte bereiken van 6 cm. Melanotaenia maccullochi is een van de kleinere 

regenboogvissoorten en om die reden een heel geschikte aquariumvis. De vis 

werd het eerst geïntroduceerd op de internationale aquariumhobby in 1934. 

In de aquariumwinkel is meestal een variant te vinden die misschien nog het 

meest lijkt op de variant uit de Harvey Creek: een mooi zwart raster op het li-

chaam en roodgekleurde vinnen.  

Er is onder liefhebbers echter ook een 

variant in omloop die geen rood, maar 

geel in de vinnen heeft: de variant uit de 

Skull Creek.  Liefhebbers doen verwoe-

de pogingen met dit leuke visje te kwe-

ken en soms lukt dat ook aardig. De 

visjes zetten gedurende langere periodes 

eieren af en daar moet even rekening 

mee gehouden worden. 

Het zijn visjes die beslist de ruimte 

moeten hebben (een bak vanaf een me-

ter is geschikt) en die ook in een groep-

je moeten worden gehouden. Het water moet schoon zijn en het eten gevari-

eerd. Geef ze vooral ook eens fruitvliegjes; ze zijn er gek op!  

En bedenk dat de visjes in de winkel meestal jonge visjes zijn die van de schrik 

bleek zijn en bovendien nog helemaal uit moeten kleuren. Met de juiste verzor-

ging kent u ze na een aantal jaren niet terug. Dan zijn het juwelen in uw bak 

geworden. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij IRG-Nederland via de website http://

www.irg-nederland.nl/. Beleefd aanbevolen! 

 

Voor u gelezen in Aquatoni 

A.V. Antoni van Leeuwenhoek 

Assen 
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Bolbitis heudelotii 

(Glasvaren) 

 

O 
verweegt u deze plant voor het aquarium aan te schaffen, dan zou er 

ook eens aan watervallen en stroomversnellingen in het aquarium moe-

ten worden gedacht. Want die worden bij zijn natuurlijke vindplaats in 

geheel tropisch Afrika aangetroffen. Het is één van de ongeveer 70 leden uit de 

familie der Lomariopsidaceae. 

Er is niet zoveel zekerheid te geven over de positieve of negatieve ontwikkelin-

gen van de plant in het aquarium. Er zijn mensen die erover roemen, maar 

evenveel mensen zeggen dat hij 

het niet goed doet in een aquari-

um. In de natuur wordt hij hoofd-

zakelijk op hout of steen aange-

troffen. Dit betekent dat dat toch 

de geliefde plaats is. Daar kunt u 

in het aquarium aan voldoen. 

De bladeren ontrollen zich tijdens 

hun groei op de typische wijze die 

een varen eigen is. Het is een 

groene plant waarvan je zou zeg-

gen dat het blad wat glasachtig is. 

Vandaar de Nederlandse naam 

glasvaren.  

In het aquarium zal de plant niet groter worden dan 30 cm. Het blad bestaat uit 

een centrale as, met aan weerszijden gemiddeld 11 bladlobben die onregelma-

tig zijn ingesneden en naar de top van het blad steeds kleiner worden. 

Bij een temperatuur van 24o C is er een redelijke kans dat de plant zich goed 

ontwikkelt. Voor wat betreft de watersamenstelling zijn er geen eisen. Een 

standaard verlichting is goed genoeg. 

Als contrast kan de varen tegen lichtere planten geplaatst worden die achter 

zijn plantbasis staan. Wanneer u het dan nog zo kunt regelen dat de varen dicht 

bij een uitstromer staat, heeft hij de juiste huisvesting gevonden.  

Als een echte varen zullen zich sporen aan de onderzijde van het blad ontwik-

kelen, waarmee de plant zich voortplant. In een submerse toestand mag u daar 

overigens niets van verwachten. 

 

Wim Steinhoff. Literatuur: De mooiste aquariumplanten van Albert Sanderse. 

Foto: Handboek Aquariumplanten van Christel Kasselmann 
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De Algenmagneet 

 

B 
ij de diverse zaken die door de beginnende aquariaan bij diens eerste 

aquarium nagenoeg altijd worden aangeschaft zit een voorwerp dat een 

aantal verschillende uitvoeringen heeft, maar dat de meesten van ons 

wel kennen onder de naam "algenmagneet". 

Een plastic geval in twee delen, waarvan er een (voorzien van een "haakjes"-

kant) aan de binnenzijde van het aquarium gaat, en een andere (voorzien van 

een gladde of viltkant) die aan de buitenzijde tegen het glas gaat. De twee blij-

ven keurig tegen de ruit "geplakt" zitten, doordat er een magneet en een stukje 

ijzer in de 

plasticdelen verwerkt zijn. Op zich een tamelijk logische naamgeving; algen-

magneet, immers het ding dient ter verwijdering van 

alg- en 

bacterieaanslag op de ramen en het bevat een mag-

neet waarmee het "binnendeel" en het "buitendeel" 

aan elkaar gekleefd worden. Maar dat het algen zou 

aantrekken, zoals die naam eigenlijk aangeeft, daar 

gaan we niet van uit. Jammer. Want in de praktijk is 

dat maar al te vaak wel zo. Althans, dat maken wij 

er vaak zelf van! Want wat kom je maar al te vaak 

tegen? Dat mensen dat ding ergens in een hoekje of 

nog erger: midden op een ruit aan het aquarium la-

ten hangen. Lekker handig; hangt 'ie gelijk bij de 

hand voor het volgende gebruik. Ja ja. Maar: 

1. Het geval is bedoeld om regelmatig (1x per week 

of zo) de aangroeiing van de ruiten te halen, dus waarom zou je er dan de hele 

week tegen aan moeten kijken? Zo mooi is 'ie toch niet? 

2. Aangezien er aangroeiing op de ruiten ontstaat die je elke week moet wegha-

len, wat denk je dat er met dat magneetding gebeurt wanneer dat de hele week 

in het water tegen de ruit gekleefd zit? Juist: daar gaat dan ook aanslag op 

groeien! 

3. De bedoeling van het schoonhouden van de ruiten is dat we de vissen en 

planten goed kunnen zien en dat we een voedingsbodem / hechtlaag voor algen 

(die véél lastiger te verwijderen zijn) van de ruiten wegnemen. Wanneer we nu 

die algkrabber aan de binnenkant eerst lekker vol smeren met alles wat we van 

de ruiten halen en hem dan een weekje laten "rijpen" door hem ergens in de bak 

te laten hangen, gaan we alle bende die we erin hebben laten ontstaan door het 

aquarium verspreiden wanneer we er weer eens lekker mee aan de gang gaan. 
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En daarmee verspreiden we al die rommel door de hele bak, ook over onze 

planten die we daarmee van een perfecte voedingsbodem / hechtgrond voor de 

algen voorzien die we op de zo zorgvuldig proberen te voorkomen. Het 

schoonmaakhulpje is een supervervuiler geworden. 

Dus: reinig onder stromend water (met een tandenborstel of beter nog: een na-

gelborstel) de "krabkant" van de magneet na elke reinigingsbeurt van het aqua-

rium, laat de magneet drogen voordat de helften weer op elkaar worden gedaan 

(om schimmelvorming tegen te gaan) en berg hem op bij het aquarium, maar 

niet in het aquarium. 

4 Doe dat "afkrabben" van de ruiten vlak voor een waterverversing. Zet eerst 

het filter en de verwarming uit, reinig de ramen, wacht een paar minuten zodat 

de van de ruiten losgemaakte rommel kan bezinken (maak ondertussen je al-

genmagneet schoon) en ververs water door bij het afhevelen het bodemgrind op 

te woelen met een vuilklok. 

Op die manier verwijder je (nagenoeg) alle bende uit je bak. 

Simpel toch? 

 

Auteur: Jan Altink 

 

De Tasmaanse monster Krab! 

(niet gefotoshopped) 

 

D 
eze krab is waarschijnlijk de grootste ter wereld. De Tasmaanse mon-

sterkrab heeft een nogal slappe naam 'Claude' en werd aan de oevers 

van het eiland onder Australië gevonden. De krab was opweg naar een 

industrieel-formaat stomer, maar werd gered door een Brits aquarium, die hem 

voor $4.800 hebben gekocht. Met een schelp die 15 inch meet en die naar ver-

wachting nog eens 3 inch groeit, weegt hij 

straks 30 pond 

Hij is dan groot genoeg om een asociaal hon-

gerig stelletje, voor meerdere dagen te voe-

den. Bij het aquarium wordt Claude lux ge-

voederd met blokjes makreel en  pijlinktvis-

sen. De Tasmaanse Koningskrab voor 

Australië, is ontsnapt aan de kookpot en zal te 

zien zijn bij Sealife Weymouth, in plaats van 

op een serveerschaal te worden opgediend. 

Bron: 

http://bnps.co.uk/gallery.html 
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Heeft een quarantaineaquarium 

wel zin? 

 

A 
ls je het vraagt zegt iedereen natuurlijk ook volmondig: ja, maar wordt 

het in de praktijk ook toegepast? Ik weet toch hoe het gaat. Bij de 

meesten gaat het als volgt: men is van plan wat nieuwe visjes aan te 

schaffen en vol goede moed stapt men naar de handelaar. Daar wordt, na veel 

wikken en wegen, een keuze gemaakt en nadat de handelaar de visjes netjes in 

een plasticzakje heeft verpakt (met extra zuurstof) gaan we met onze nieuwe 

aanwinsten op huis aan. Is het zomer, dan gaan de visjes in een plastic draag-

tasje mee en in de winter wordt er nog eens een krantje omheen gedaan en 

klaar is Kees. 

Naar onze ideeën hebben we er alles aan gedaan om de visjes veilig en in een 

goed conditie thuis te krijgen. Thuis aangekomen wordt de zak met visjes in het 

aquarium geplonsd en na een korte temperatuur aanpassing worden de visjes 

losgelaten. We hebben precies gedaan wat ons door de handelaar is verteld 

(soms staat het ook op de vervoerszakjes) en dus moet het zo wel goed zijn. 

 

Watersamenstelling 

Dat de dieren niet alleen aan de temperatuur van ons aquariumwater moeten 

wennen, maar ook aan de watersamenstelling, daaraan gaan we meestal voor-

bij. ‘Het gaat toch bijna altijd goed? Al dat gezeur over aanpassing aan het wa-

ter. Ben je gek, dat is allemaal niet nodig! Een visje kan meer hebben dan je 

denkt.’ Ja, natuurlijk gaan er in de loop van de komende dagen wel eens wat 

visjes dood. En als er toch slachtoffers moeten vallen dan is dat toch altijd de 

schuld van de slechte voorlichting bij de handelaar. Hij heeft ons ‘slecht’ vis 

verkocht. Normaal gaat het toch meestal goed? Ja,meestal wel, maar het gaat 

ook vaak mis. Binnen de kortste keren leggen de pas aangeschafte dieren het 

loodje, naar het ons schijnt door een onbekende oorzaak.  

En naar later blijkt, hebben we ook nog eens een visziekte in ons aquarium ge-

bracht waaraan onze andere aquariumbewoners soms kunnen sterven. We moe-

ten er altijd bij nadenken dat een aquariummilieu een zeer kwetsbare leefge-

meenschap is die zomaar ten grond kan gaan. 

 

Geduld 

Maar de oorzaak is al duidelijk: we hebben geen geduld! We willen de aange-

schafte dieren direct in het aquarium zien zwemmen en we vinden zelfs de aan-

passing aan de watertemperatuur nog te lang duren. ‘’Pletter ze er maar in, we 
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zullen wel zien hoe het afloopt. Al die goede adviezen zijn toch maar larie. Een 

vis moet toch wat kunnen hebben?’ Heef u er echter wel eens bij nagedacht wat 

uw vissen al hebben moeten doorstaan voor ze bij u in het aquarium rond-

zwemmen? We zulle proberen hiervan een kleine schets te geven. 

Vaak komen de dieren uit viskwekerijen in het Verre Oosten of waar ook van-

daan. (Als het gaat om import uit de vanggebieden, wildvang dus, zijn de pro-

blemen nog omvangrijker.) In de viskwekerijen zwemmen de dieren in een wa-

tersamenstelling en temperatuur die daar normaal is. Ze worden ter plaatse 

overgezet in verzendingscontainers of plastic zakken, van zuurstof voorzien en 

dan is het ‘fort met de geit!’. Het zal wel goed gaan. Ze gaan met duizenden in 

een verpakking  Die is naar verhouding natuurlijk altijd te klein. Hoewel de reis 

wel snel verloopt (deze transporten gaan altijd per vliegtuig) is een reisje naar 

Europa of  een ander deel van de wereld toch een hele onderneming. Tegen-

woordig is de verzorging van de dieren aan boord van een vliegtuig wel beter 

geworden, maar het blijft een risico. 

 

 

Vissenhemel 

Tijdens zo’n vliegreis sterven er vele dieren en dit komt niet ten goede aan de 

waterkwaliteit. De vissen komen gestrest, 

vaak beschadigd en in een niet al te beste 

conditie op de plaats van bestemming aan. 

Hebben ze dan ook nog de pech dat ze niet al 

te snel worden opgehaald door importeur, 

dan gaat er nogmaals een groot aantal visjes 

de vissenhemel nader bekijken. De conditie 

van de overgebleven dieren loopt nog verder 

terug en de vissen zijn nu overgevoelig voor 

allerlei visziekten. Daar weet de importeur/

groothandelaar wel raad op. De potten en 

flesjes met medicijnen worden driftig opengetrokken en de dieren zwemmen nu 

rond in prachtig blauw, geel, groen of rood water. Ook nu gaat weer een per-

centage dood. De overblijvende dieren gaan na deze medicijnkuur weer over 

naar andere bakken (weer een andere watersamenstelling) en ze zijn nu zover 

dat z e kunnen worden doorverkocht. Alweer worden dieren verpakt in plastic 

zakken om een reis te gaan maken naar de aquaria van de handelaren. 

En weer moeten de dieren er maar tegen kunnen om de hele reis te doorstaan 

en weer is de watersamenstelling anders. (Waar in ons land hebben we hetzelf-

de water?) Ook nu zijn er dieren die de reis niet overleven en degenen die dit 

wel doen? Ook de handelaar heeft een onbeperkte medicijnvoorraad 
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AUSTRALIËRS KWEKEN GROOTSTE 

GARNAAL TER WERELD 

I 
n Australië hebben wetenschappers de grootste en naar eigen zeggen best 

smakende garnaal ter wereld gekweekt. Op die manier hopen ze dat de be-

volking de smaak te pakken zal krijgen voor het schaaldier. Het kweekpro-

ces duurde tien jaar, maar wetenschappers van 

de “Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation” hebben eindelijk hun 

gigantische garnaal gevonden. Ze hopen dat 

de grote garnalen de invoer van de schaaldie-

ren, populair op visschotels en op de barbe-

cue, zo kan doen afnemen. Volgens Bruce 

Lee, directeur van de organisatie, is het nu 

mogelijk om garnalen te produceren op mo-

menten waarop de vraag groot is. Zo kunnen 

Australiërs nu ook met Kerstmis van verse garnalen genieten. "We kunnen de 

garnalen ook duurzaam kweken. We hoeven niet langer met een net over de 

oceaanbodem te schuren", zegt hij. De garnalen krijgen bovendien visvervan-

gers te eten, die gemaakt worden op basis van bijproducten.                   

Overgenomen van A.V. Ciliat 

Garnaal of kreeft…. 

Weer wennen 

Als de visjes dit allemaal hebben overleefd en wij onze keus hebben bepaald, 

komen ze bij ons in het aquarium terecht. En wat doen wij? Wij kopen voor het 

oog gezonde vissen en nemen ze mee naar huis, waar ze weer moeten wennen 

aan andere omstandigheden. En hebben wij dan het begrip en geduld om de 

dieren zo goed mogelijk over te wennen? Nee hoor, wij plonzen ze zo in de bak 

en (als we erg goed voor ze zijn) mogen ze nog even wennen aan de watertem-

peratuur. We bekommeren ons nergens meer om. Een wat andere watersamen-

stelling, andere bevolking, wat likkebaardende ziektekiemen en ander gespuis, 

ach! Vindt u het dan gek dat er slachtoffers vallen? Ik in ieder geval niet! Het 

valt mij nog mee dat er vissen overblijven. Ziet u nu waarom we nieuwe aanko-

pen eerst eens wat moeten laten bijkomen van al dat gedoe.  En ziet u nu in dat 

een quarantaineaquarium een noodzaak is? 

 

Door G. J. Laanen, Aqua Nieuws, A.V. 

Aqua-Terra-Noord, Rotterdam 
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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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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:   

 

J. Sperling   Kruiszwin 5205  1788 RS Julianadorp 

J.P. Plugge   Kanostraat 5   1784 SP Den Helder 

  

 

Nieuw ingeschreven 

leden  /  donateurs 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

 

 

Adverteren in het Clubblad 

Gratis voor leden / donateurs 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

Z 
o voor mij is de vakantie weer voorbij en het zijn mooie dagen geweest, 

een aantal was voor mij toch echt te warm, want bij 30 graden of meer 

doe ik niets meer. 

   Tijdens  het warme weer is er niets tot weinig bestelt, maar begin sep-  

   tember zal de visbeurs weer vol zitten met vis en planten. 

 

Een voorbeeld hiervan is een nieuwe aanbieding van planten met een pot die 

een diameter heeft van wel 8 cm en vol staat met stekjes van diverse 

planten. Deze potten zijn € 7,95, bij ons normaal € 5,95, maar nu in de 

aanbieding voor maar € 3,95 zolang de voorraad strekt. 

 

Voor de voorgrond zijn er twee nieuwe plantjes binnen gekomen, een broertje 

van het slaplantje de S. Floribundes nu de S. Valerendi en een plantje 

met een heel fijn blaadje, de Hemianthus Callitrichoides en een plantje 

die wij al een hele tijd niet meer in de visbeurs hebben gehad, de Hot-

tonia Inflata. Deze voorgrond plantjes zijn in pot en voor € 2,20 per 

stuk. 

 

In de schuur staan nog een aantal pompen die defect zijn, maar mocht u van 

deze pompen nog een onderdeel nodig hebben, dan kunt u voor een 

klein prijsje vanaf € 1,00 een onderdeel meenemen, we hebben bijvoor-

beeld de 2229 en de 2078 staan. 

 

   Ook staat er nog een kist met losse onderdelen van Eheim, dit ook van

   af  € 1,00  per onderdeel. Doe er u voordeel mee. 

       

Groetjes van Tom Looijestein 


