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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, oktober 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. 06-54215872 

 

 

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 / 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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Oude tijden komen weer boven drijven.. 

 

Ik bemerk de laatste tijd dat ik regelmatig terug denk aan de 

tijd van vroeger. En dat heeft natuurlijk met leeftijd te maken. 

Zet maar eens een aantal 65 plussers bij elkaar en je hebt bin-

nen luttele seconden een praatgroep waar oude tijden weer op 

bloeien. ” Weet je nog wel van vroeger, dat waren nog eens 

tijden”. Tijden waarin de jongere generatie zich niet kan ver-

plaatsen, omdat zij die tijd niet hebben meegemaakt, alsof het 

niet bestaan heeft. Soms heel soms verlangen wij er weleens 

naar terug, naar die vervlogen tijden. Vervlogen tijden waarin  

aquarium houden er zeker anders aan toe ging dan de tijd 

waarin wij nu leven. De tijd waarin rode kanaries rood ge-

maakt werden met wortelen en boerenkool. De tijd waarin het 

aquariumwater op temperatuur werd gehouden door middel 

van een drie pits olie stelletje. Geweldig als ik terug denk aan 

die vervlogen tijden waar je het moest doen met de middelen 

die je had ….. maar het had iets, iets wat vandaag de dag to-

taal verdwenen is, we hebben tegenwoordig zo veel voor han-

den dat de echte romantiek is verdwenen. Is dat jammer …. ja 

dat is jammer, maar helaas onontkoombaar. We leven nu en 

niet meer in het verleden, we moeten het doen met de midde-

len die we nu hebben en dat zijn er vele. Maar zo af en toe 

mogen onze gedachten even……………. Nou ja u weet het 

wel. 

Henk van Spelden 
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Onder de aandacht 

Op 2 en 3 november zijn er in uw clubgebouw  
Open aquariumdagen 

 
Vrienden , kennissen en  
belangstellenden zijn van 

harte welkom. 

Wie vallen er dit jaar in 

de prijzen? 

 

 

Kom naar de uitslag van de 

huiskeuring op zondag 10     

november 

 

Aanvang 14:00 uur 
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Tanganjika cichliden voor  

een klein bakje 

 

I n het Tanganjikameer leeft een onwaarschijnlijk aantal verschillend ge-

specialiseerde cichliden. Er zijn rotsbewoners die boven en tussen de rots-

formaties leven, daar hun territoria uitzetten en hun broed beschermen. Er zijn 

cichliden die in het open water leven, cichliden die in de brandingszone leven 

en cichliden die op de zandbodems leven, allemaal met hun eigen specifieke 

uiterlijk en gedragingen. 

 

Cichliden op de zandbodems hebben vaak grote ogen die zich wat boven op 

hun kop bevinden. Dit heeft als doel dat ze hun vijanden boven zich beter in de 

gaten kunnen houden. De bek is vaak onderstandig, ze zeven het zand om iets 

eetbaars te vinden. Cichliden uit het open water zijn vaak langgerekte snelle 

zwemmers. Cichliden uit de brandingszone hebben soms een zwemblaas die 

gedegenereerd is wat ze een huppende manier van zwemmen geeft. Ook heb-

ben ze stevige borstvinnen om zich goed vast te kunnen houden in de sterke 

stroming. Er zijn ook cichliden die in lege slakkenhuizen leven. Deze cichliden  

gaan we wat uitgebreider behandelen. 

In het Tanganjikameer leven ontelbaar veel (soorten) slakken. De bekendste 

zijn de Neothauma slakken, maar er zijn heel veel onbekende, nog onbeschre-

ven soorten. Er wordt aangenomen dat het aantal soorten net zo divers is als het 

aantal soorten cichliden in het immense meer. Als een slak in het meer sterft 

zal zijn lichaam verteren of opgegeten worden door de aanwezige vissen. Door-

dat het Tanganyikameer “hard” water bevat met een pH van 8,5 - 9, een kH van 

16 - 18 en een gH van 7 – 11 zal een leeg slakkenhuis maar heel erg langzaam 

Lamprologus multifasciatus 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

7 
KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 



a.v. “De Glasbaars” 

8 KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

9 

vergaan. De lege slakkenhuizen worden door de stroming verplaatst naar ge-

deeltes van het meer waar de stroming afneemt en daar zullen ze tenslotte blij-

ven liggen. Dit resulteert in plaatsen waar miljoenen lege slakkenhuizen liggen 

en waar ze als het ware een deel van de bodem zelf geworden zijn. 

 

In deze slakkenhuisbodem leeft de kleinste cichlide van het Tanganjikameer, 

namelijk de Lamprologus multifasciatus. Het visje wordt maar 4 cm groot 

(mannetjes zijn met 4 cm iets groter dan vrouwtjes). De kleur van het visje is 

eenvoudig: ze hebben bruine streepjes op het lichaam op een lichtere onder-

grond, soms is de bovenkant van de ogen blauw gekleurd. Over de rand van de 

rugvin licht vaak een gelige gloed. De rand van de buikvinnen en aarsvin bevat 

een lichtblauw streepje.  

Voor het gemak zullen we de visjes vanaf nu de in de volksmond genoemde 

naam Multi’s geven. Ze leven daar met onnoemelijk grote aantallen, iedere 

Multi in een eigen slakkenhuis woning. Er zijn ook nog kleinere slakkenhuisbe-

woners, zoals de Lamprologus brevis, waar een mannetje en een vrouwtje sa-

men een slakkenhuis bewonen. Dat lijkt ook een stuk gezelliger. Echter: als de 

afgezette eitjes in het slakkenhuis uitkomen wordt het natuurlijk wel wat snel-

ler te krap. 

 

De Multi’s hebben het zo voor elkaar dat volwassen mannetjes in de natuur de 

buitenste ring om de kolonie vormen. De vrouwtjes met de jongen bevinden 

zich midden in de kolonie. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat eventuele 

rovers eerst langs de volwassen mannetjes moeten komen alvorens zich aan het 

jongbroed te vergrijpen. Het zijn weliswaar kleine visjes, maar ze zijn voor de 

duvel niet bang. 

 

Het aquarium 

Vanwege zijn beperkte grootte en zijn interessante gedrag is een groepje van 

deze levendige visjes uitstekend te houden in een aquarium van maar 60 cm 

lang. De inrichting kan summier zijn met uiteraard een achterwand en op de 

bodem voldoende lege slakkenhuizen. Het meest natuurlijke effect krijgt men 

als een laag van zo’n 6 cm slakkenhuizen op de bodem wordt gelegd. Op de 

bodem glasplaat leggen we bijvoorbeeld een stukje vijverfolie dat op zijn plaats 

wordt gehouden met enkele stenen in de hoeken en daarop plaatsen we de slak-

kenhuizen. Zand of fijn grint is ook te gebruiken, maar de Multi’s zullen wel-

dra laten zien dat dit geen natuurlijke situatie is (in het meer is de laag slakken-

huizen zo dik dat de Multi’s zelden tot de bodem bij het zand komen). Ze zul-

len dus fanatiek aan de gang gaan om het zand te verwijderen en wat resteert is 

een enorme berg zand, uiteraard meestal tegen de voorruit aan. Het is echt on-

voorstelbaar wat die kleine visjes kunnen versjouwen. Als je het zand weer 
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voorzichtig tussen hun huisjes plaatst zullen ze gewoon boos opnieuw beginnen 

en voor je het weet heb je weer zo’n zandberg tegen de voorruit. Beter is dus 

om maar een heel dun laagje zand aan te brengen (voor het gezicht) en de bo-

dem bijna geheel te laten bestaan uit lege slakkenhuizen. 

 

Zaak is om een sterk filtertje in of buiten het aquarium aan te brengen, om ver-

vuiling tussen de slakkenhuizen tegen te gaan. Dit filtertje mag best 4 maal de 

inhoud van het aquarium per uur rondpompen.  

Op de foto is het binnenfiltertje en de verwarmingsstaaf gecamoufleerd achter 

het rechter namaakschot. 

 

Om het leuke gedrag van de Multi’s goed tot hun recht te laten komen is een 

groepje van een stuk of zes in een bakje van 60 cm lang wel gewenst. In de 

natuur leven ze ook in groepen.  

Ze zijn gek op klein levend voer (cyclops, daphnia's), maar ook het bekende 

vlokvoer wordt goed gegeten. Na verloop van tijd zal men verrast worden met 

hele groepjes jongen die nieuwsgierig uit moeders slakkenhuis komen ge-

zwommen. 

Lege slakkenhuizen zijn regelmatig verkrijgbaar in zakjes in de diverse tuin-

centra en in geval van nood of als je trek hebt in een hap knoflooksaus kan er 

altijd nog gekeken worden in de diepvries van de plaatselijke supermarkt. Ech-

ter: deze slakkenhuizen dienen na consumptie zeer goed uitgekookt te worden. 

De ervaring leert dat er na gebruik in het aquarium bij onvoldoende schoonma-

ken en uitkoken van deze slakkenhuizen een stinkende lucht uit komt. 

 

Wil men liefhebbers verrassen met (jonge) multi’s dan is het zaak om de visjes 

met hun slakkenhuis aan de nieuwe eigenaar over te doen. Geheel volgens hun 

natuurlijk gedrag zijn ze namelijk bijna niet uit te vangen. Een Multi zal zich 

bij bedreiging zo stevig in het puntje van zijn slakkenhuis ‘vasthouden’ dat hij 

er letterlijk eerder aan sterft dan dat hij uitgevangen wordt. Een gewaarschuwd 

mens telt voor twee. 

 

Tekst: Art LandmanFoto's: Carel Souwer 

http://www.ciliata.nl/aquaristiek/zoologie_11.htm 
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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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ETEN WAT DE POT SCHAFT 

 

O 
ok vissen kan je met de pot mee laten eten. Er is genoeg wat men uit 

de koelkast en voorraadkast kan voeren aan uw vissen. De meesten 

vissen kluiven graag aan een stukje groenvoer. Mijn vissen en garnalen 

doen graag mee met gekookte spruitjes, wortelen, bloemkool, doperwten, deze 

eventueel even plat knijpen voor de zalmpjes. Verder kan men een sherryto-

maatje doorsnijden of een gewone tomaat en laat ze maar lekker kluiven, het 

schilletje blijft vanzelf over. Komkommer doet het ook goed, maar dit blijft 

drijven. Dit zou men dan moeten verzwaren of ergens op vast steken. 

 

De meeste vissen zijn verzot op pasta’s. Deze moeten uiteraard gaar gekookt 

zijn, en neem de blanke soorten van de ellepijpjes en spaghetti en voor alle dui-

delijkheid zonder saus. Dit zover de koelkast en voorraadkast. In uw tuin kruipt 

en wandelt ook van alles. Heeft u een vijvertje dan zwermen er vast muggen 

boven, even zwaaien met uw net en een hapje voor de oppervlaktevissen heeft 

u te pakken. 

 

Onder een steen zitten allicht wat pissebedden. Deze zijn uitermate geschikt 

voor de grote vissen. Of snij een regenworm een regenworm in stukjes, voor 

regenbogen een biefstukje. Bladluizen kan ook, maar neem de groene soort. 

Even in heet water dompelen, zodat ze niet meer kunnen kruipen door uw licht-

kap. De zwarte vind ik onprettig. Ze zijn harder dan de groenen en zijn wat 

taaier. Blijven er een paar leven, dan kan dit uitgroeien tot een plaag in uw 

lichtkap en ze kunnen uw drijfplanten behoorlijk aantasten. 

 

Ook een stukje wit schoolkrijt wordt door vissen genomen. Geen grote hoe-

veelheden, maar zo maar een bekje vol nemen ze. Heeft u garnalen of kreeftjes 

in uw bak, dan is het zeker een must. Zij hebben dit nodig voor de opbouw van 

hun schaal of pantser. Laat ook altijd de oude schaal of pantser in de bak lig-

gen, deze eten zij ook weer op. In principe recyclen ze zichzelf. Garnalen lus-

ten ook uit uw tuin. Plaats een bak water in uw tuin, gooi daar wat platte stenen 

in en laat deze lekker bealgen en leg ze dan in de bak. De steen wordt direct 

aangevallen door de garnalen. Een brandnetel, in heet water geweld, wordt ook 

graag gegeten door garnalen, net als een brokje geweekt kattenvoer. Neem bij 

voorkeur de groene of de rode brokjes, hier zit de meeste groenstoffen in. 

 

Zo ziet u maar, er is genoeg om de dieren te laten eten zonder de pot droogvoer 

aan te spreken. 

Gelezen in het maandblad van De Zilver Tetra, Schoonhoven 
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Wij stellen aan u voor: 

        

 de Hasemania nana 

 

  beter bekend als:  

                                     

  de Koperzalm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Familie: Characidae 

Herkomst: Brazilië 

Lengte van de vis: 5 cm 

Minimum lengte aquarium: 60 cm 

Ph:  6½  - 7  

Gh:  8 - 12 

Temp: 22—28 

 

V redelievende scholenvis, geschikt voor een gezelschapsaquarium. Er 

moet voldoende zuurstof in het water zitten en een flinke stroming be-

vordert het zwemmen van de dieren. Gedempt licht en een donkere bodem doen 

de kleuren van deze vis meer spreken. Er moet voldoende zwemruimte zijn. 

Voor de kweek is zacht, zuur water nodig. De kweekbak goed schoonmaken, 

geen bodemgrond. Afzetmoppen van perlonwatten aanbrengen. Zwakke belich-

ting. Na afzetten de ouders verwijderen. De jongen kunnen met infuus en na 10 

dagen met Artemia naupliën groot gebracht worden. 

Men durft hem ook de Hasemania melanura en Hasemania marginata te noe-

men.  Dit visje vindt zijn natuurlijke heimat in het Zuidoosten van Zuid-

Amerika, meer bepaald in de Rio van San Francisco. 

Vertoont een sprekende gelijkenis met de Hemigrammus nanus, behalve dat 
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onze koperzalm geen vetvin heeft en een minder zwarte tekening heeft onder-

aan zijn staart.  De volwassen mannetjes zijn koperkleurig,wat bij zijdelingse 

natuurlijke lichtinval het meest tot zijn recht komt.  Beide geslachten vertonen 

witte puntjes aan de rug- ,aars- en staartvin. Hun lichaam is matig hoog en ge-

strekt en is zijdelings krachtig samengedrukt. 

 

De grondkleur is geelachtig groen met op de kieuwdeksels en flanken een zil-

verglanzende boventoon, wat het geheel laat lijken op, zoals zijn naam laat ver-

moeden , koper.  Zoals bij, ik kan er blijkbaar niet over zwijgen, de kongozalm, 

kunnen de kleuren van de Hasemania nana zeer iriserend opflakkeren.  Vanaf 

de borstvin begint dan een zilverglanzende lengtestreep die versmalt naar het 

staarteinde toe. 

 

Het zijn heel goede zwemmers waardoor wij in ons aquarium,naast beschutte 

plaatsen, ook voor voldoende zwemruimte moeten zorgen, dit om hun speels 

karakter volledig tot zijn recht te laten komen. Gezien zij in de natuur voorko-

men in kleine bosbeekjes die grotendeels overschaduwd worden door overhan-

gende oeverplanten, moeten wij ons aquarium ook als dusdanig inrichten, plan-

tensoorten bestaande uit fijnbladige plantendelen en wat drijfplanten zijn on-

ontbeerlijk. Een niet sterke belichting, een donkere ondergrond en schaduwrij-

ke zones door het gebruik van drijfplanten zijn factoren die zullen zorgen dat 

onze visjes mooi gaan uitkleuren en hun normaal gedragspatroon gaan verto-

nen. 

 

In de natuur zijn de waterwaarden pH en GH van de bosbeken afhankelijk van 

de wisseling der seizoenen. Tijdens het regenseizoen worden er veel humuszu-

ren aangevoerd waardoor het water sterk aangezuurd wordt. De pH is dan niet 

hoger dan 4 à 4,5. Om ons water in het aquarium aan te zuren en te zorgen voor 

een goede buffering is het aangewezen om een goed "watermenu" samen te 

stellen bestaande uit een goed uitgebalanceerd geheel, deel goed put- en of re-

genwater, deel leidingwater.  Filteren over goede aquarium-turf is een must. 

 

Koperzalmen zijn scholenvissen, ik hoef niet meer uit te leggen wat dit bete-

kent. Zij bevolken de bovenste en middelste waterlagen.  Houdt hier rekening 

mee bij het bepalen van uw totaal visbestand.  Houdt slechts één soort scholen-

vis, anders wordt het dra een warboel. 

 

Als voedsel nemen zij alles.  Hun voorkeur gaat echter uit naar fruitvliegjes of 

andere kleine insecten.  Zijn deze niet in voorraad dan lusten zij ook wel vlok-

kenvoer. 

 

Veel geluk ermee !!! 

Auteur: Eric Lievens 

Aquarianen Gent 
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Aquariumplanten kweken op  

Moerascultuur 

 

H 
et kweken van aquariumplanten in emerse (moerascultuur, dus boven 

water) is in tegenstelling tot kweken door middel van zaad, zeer een-

voudig. Emerse cultuur kunnen we zowat overal toepassen, van op de 

vensterbank tot in een serre, als we maar voldoende licht en warmte hebben. 

Wat we verder nodig hebben zijn: kweekbakjes, bloempotjes van aardewerk of 

plastic (alle maten). Verder nog een grondzeef, mes, schaar, schopje, merk-

plaatjes, nevelspuit, plastic zakjes, ijzerdraad, enz. Als voedingsbodem nemen 

we 1/3 deel potgrond, 1/3 deel gezeefde turf en 1/3 deel rijnzand.  

Agrexbolletjes en/of potscherven gebruiken we eventueel voor drainage. 

Planten die het zeker zullen doen zijn: Ba-

copa monnieri (zie de foto rechts), Ludwi-

gia-soorten, Hygrophila-soorten, Hottonia 

inflata, Rotala indica, Saururus cernuus, 

Lobelia cardinalis, Penningkruid. Ook 

Ammannia gracilis is redelijk eenvoudig 

te kweken op moerascultuur. De rood-

bruine submerse kleur is dan meer groen, 

terwijl ook de bladvorm afwijkt. 

Er zijn twee werkwijzen: 

a. planten die we moeten overwennen van  

aquaria naar open lucht; 

b. planten die overgewend zijn en die we 

gaan vermeerderen. 

Werkwijze a: planten die we moeten over-

wennen van aquarium naar open lucht. 

Een plant uit het aquarium halen en in 

stukken verdelen. Wel opletten dat we 

steeds 3 à 5 stengelknopen in zo'n stuk 

hebben.  

Potgrond-turf-rijnzand mengsel in een klein bloempotje doen. Een schaaltje er 

onder met voldoende water zorgt er voor dat de plant steeds voldoende vocht 

krijgt. Dan het plantje er in, goed opletten dat er steeds twee stengelknopen in 

de bodem zitten. Matig aandrukken en het is klaar. 

Om het uitdrogen te vermijden maken we nu een miniserre rond het bloempot-

je. 
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Die kan bestaan uit ijzerdraad met een plastic zakje overtrokken, of uit een gro-

tere plastic zak waarin we alles zetten en welke we opblazen en dichtbinden. 

Een glazen bokaal of het onderste deel van een plastic fles kan ook dienst doen. 

Wanneer we zien dat het plantje aanslaat dan gaan we met grote tussenpozen 

de luchtvochtigheid rond het plantje verminderen. Dit doen we als volgt: we 

maken scheuren of openingen in de plastic zak (de eerste keren niet te groot). 

Telkens als we scheuren bijmaken zal de luchtvochtigheid verminderen. We 

doen dit zolang tot er van de zak niets meer overblijft. Dan zou ons plantje niet 

meer omver mogen vallen, het is nu immers gewend aan de emerse (boven wa-

ter) omstandigheden. In dit stadium laten we het plantje in het bloempotje staan 

tot het sterk is. 

Nu onderscheiden we 3 soorten planten die we op verschillende wijzen verder 

kunnen vermeerderen. 

1. Door uitlopers of worteling (o.a. Leids plantje). 

2. Door stekken af te snijden (o.a. Hygrophila en Hottonia). 

3. Door afleggen (o.a. Ludwigia, Penningkruid, Rotala). 

Werkwijze b: planten die overgewend zijn en die we gaan vermeerderen.  

1. Uitlopers: dat wil zeggen dat deze planten door middel van hun wortels zelf 

nieuwe planten kunnen voortbrengen. We kennen bijvoorbeeld de Echinodorus

-soorten, die jonge plantjes geven langs hun uitlopers. In dit geval snijden we 

gewoon de jonge plantjes af en plaatsen ze elders in het aquarium. Het Leidse 

plantje geeft in moerascultuur dikke witte wortels, die in onze kweekbak kris-

kras door elkaar lopen. Het zijn deze wortels die we gaan uitgraven om daaruit 

Op de voorgrond: Leids plantje (Saururus cernuus). 



a.v. “De Glasbaars” 

20 

onze nieuwe plantjes te kweken. Hoe gaat dit nu in zijn werk. 

2. Stekken: we nemen een gezonde moederplant, goed ontwikkeld en met veel 

zijscheuten. We snijden de zijscheuten af tot op een na. We maken kleine 

bloempotjes klaar, 1 scheut per potje. De potjes vullen we met een mengsel van 

potgrond, turf en rijnzand (verhouding 1/3) en daarin steken we nu onze stek. 

Let op, stengelknopen onder het zand steken. De eerste maal overvloedig gie-

ten, daarna ervoor zorgen dat de grond vochtig blijft. Dan weer de plantjes af-

dekken met een miniserre. Eenvoudiger is het nog wanneer we een oud aquari-

um bezitten. Daarin zetten we alle bloempotjes naast elkaar, een laagje water 

op de bodem en afdekken met een dekruit. Opletten dat de plantjes niet kunnen 

verbranden door de hitte. 

Wanneer de plantjes genoeg wortels bezitten kunnen we ze overplanten in 

hun definitieve kweekbak. 

3. Afleggen: het afleggen is ook een veelgebruikte manier van vermenigvuldi-

gen. We zien dit bij planten zoals Ludwigia, Bacopa, Rotala, enz. Ze kruipen 

over de grond en zullen meestal spontaan op elke knoop wortels vormen die 

zich in de grond zullen vastzetten. We kunnen de planten ook helpen door de 

stengel ergens in het midden in de 

grond te duwen en vast te zetten 

door middel van een haakje. Om de 

plant te stimuleren om in de hoogte 

te groeien, snijden we de kop van 

de plant af. De plant zal nieuwe 

scheuten (als die er nog niet zijn) 

recht omhoog gaan vormen. Als 

deze stengels lang genoeg zijn kun-

nen we ze overplanten in het aquari-

um. De fase van het afdekken met 

plastic kunnen we bij deze manier 

van ver meerderen vergeten, immers de jonge planten blijven nog steeds in 

contact met de moederplant. 

Gewapend met deze handleiding kan je de gok ook eens wagen om zelf je plan-

ten te gaan kweken. Krijg je tegenslag, probeer het opnieuw! En... Denk eraan, 

planten zijn duur in de winkel, je hebt dus veel profijt, want uitgaande van één 

plant zal je er na verloop van tijd veel zelf gekweekt hebben. Bovendien heb je 

het trotse gevoel van die zelf gekweekte planten in je aquarium te hebben. 

 

Uit: Leeri Nieuws.  

Foto’s uit het Handboek Aquariumplanten van 

Christel Kasselmann. 
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Ammannia senegalensis 

(Cognacplant) 

D 
e Ammania senegalensis wordt door sommige auteurs ook Nesaea 

crassicaulis genoemd. Andere synoniemen zijn: Ammannia diffusa, 

Ammannia filiformis, Ammannia salsuginosa. De Nederlandse naam 

is Cognacplant. Dit heeft niets te maken met de smaak of de toepassing van de 

plant. De naam werd gegeven door de kleur van bladeren. Deze mooie cognac-

kleurige bladeren ontstaan als de plant voldoende licht krijgt. De plant heeft 

een submerse (onderwater) en emerse (bovenwater) vorm. In de emerse vorm 

zijn de bladeren groen en rond. Ook dit is een plant die goed tot z’n recht komt 

in een open aquarium of paludarium. Het is een geweldig plant die zich goed 

laat toppen of stekken. Toppen wil zeggen dat een stukje van de top van de 

plant wordt weggeknipt. Er vormen zich dan zijschuiten onder de snijwond. De 

plant wordt hierdoor breder. Om de 

plant te stekken snij je een topje van de 

plant af. Verwijder de onderste blade-

ren van de afgesneden top. Plant ver-

volgens het stekje tot aan de eerste bla-

deren in de boden van het aquarium en 

er zullen zich weldra wortels vormen. 

Zou eenvoudig is het! Het is van belang 

dat de bladeren aan het stekje niet in de 

bodem terechtkomen. Die gaan rotten 

en waardoor de stek helemaal kan weg-

rotten. Omdat de plant is heel geschikt 

om zogenaamde “straatjes” in het aqua-

rium te vormen omdat de plant zo ge-

makkelijk te stekken en te toppen is. De 

onvolprezen en nog lang niet vergeten Peter Bus schreef al over dit plantje. Hij 

kweekte dit plantje uit zaden. Hieronder volgt zijn verslag over zijn kweekerva-

ringen: “De Ammannia senegalensis wordt ook wel het cognacplantje ge-

noemd. In de handel wordt deze plant meestal groen aangeboden. Aan de bo-

dem worden weinig eisen gesteld; de beste resultaten boeken we dan ook in 

gewoon grind met een korrel van ongeveer 3 mm., hieronder nog een bolletje 

pottenbakkersklei of boetseerklei. Ook wordt wel gebruik gemaakt van turf. 

Indien we de ervaringen van het mislukken of het stagneren van Ammannia 

senegalensis eens vergelijken, dan zien we dat het mislukken vaak te wijten is 

aan de belichting. Het beste houden we deze planten onder kleur 83 of 84, ge-
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heel of gedeeltelijk in samenwerking met 1 Gro-lux. Men krijgt dan zeer mooie 

Ammannia met lange en brede bladeren. We moeten er wel op letten, dat deze 

planten in het volle licht staan, zodat ze niet door overgroei van andere planten 

worden belemmerd. De liefhebber van deze plant is het er wel mee eens, dat 

men deze planten niet te ver onder het wateroppervlak moet toppen om mooie 

vorm en kleur te krijgen. We toppen ook niet te veel, daar deze plant dan een 

andere vorm kan aannemen. De toppen zetten we dan weer in het aquarium. 

Bij vermindering van de hoeveelheid licht, b.v. door verouderde TL buizen, 

zijn de planten zeer gevoelig; zij tonen dit door kromme of in de lengterichting 

ingekrulde bladeren, die dan spleetjes gaan vertonen en daarna zwart worden. 

Nieuwe lampen kopen is dan noodzakelijk. Als we deze planten kopen, nemen 

we ze zonder wortels, daar ze meestal emers zijn en onder water vaak afrotten. 

Zonder wortel kunnen deze planten namelijk hun eigen weg zoeken in ons 

aquarium. Het verkrijgen van zaden is niet moeilijk. We nemen een bloempot 

en vullen deze met grind (korrel van ongeveer 3 mm) en turf of potaarde. Hier-

in een laagje water van 7 cm, daarna de jonge stekken erin poten. De bloempot 

plaatsen we in een leeg aquarium en het geheel wordt afgedekt met een glas-

plaat. Dit zetten we ’s zomers buiten op het balkon of in de tuin. We kunnen 

dan zien, hoe deze plant zich boven water ontwikkelt en tenslotte gaat bloeien. 

Willen we de kleine zaadjes verzamelen, dan is het in dit stadium wel belang-

rijk goed op te letten, want bij het openspringen van de vruchtdoosjes vliegen 

de zaadjes eruit. Het is daarom het beste, de zaaddoosjes te verzamelen. De 

vruchtjes kunnen dan in een doosje gedroogd worden en bij het openspringen 

zitten de zaden in het doosje, waardoor doelbewust uitzaaien mogelijk is. In 

een aquarium of plastic bak doen we een laagje potaarde met grind; deze laag 

moet goed nat gehouden worden. Hierop brengen we de zaadjes. Nu gaan we 

het afdekken met een ruit en we controleren regelmatig, of het niet te droog is. 

Zo ja, dan maken we het weer nat. Het duurt ongeveer zeven weken voor we de 

jonge kiemplantjes zien. Daarna duurt het ruim een maand voor er een afme-

ting van 3 cm is bereikt. Maar hierna gaat de groei ontzettend snel. De tempera-

tuur houden we op ongeveer 26 graden Celcius. Als de zaailingen een lengte 

hebben van 7 cm., kunnen we ze zonder enig bezwaar in het aquarium onder 

water zetten. De Ammannia’s groeien dan normaal verder en ontwikkelen zich 

normaal. De heldergroene kleur wordt vanzelf cognacbruin. Ze kunnen een 

lengte van 55 cm bereiken. De beste plaats in het aquarium voor de Ammannia 

senegalensis is de middenzône of op de achtergrond. Daar kan hij contrasteren 

met lichtgroene planten. Het is een plant, die eigenlijk niet in het aquarium mag 

ontbreken.” 

 

Voor u gelezen in het blad van Pronkjuweel uit Groningen 
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CO2 in het aquarium 

 

C 
o2 is de wetenschappelijke formule voor kooldioxide en is een verbin-

ding tussen de elementen koolstof (C) en zuurstof (O). Koolstof en 

zuurstof zijn 2 van de belangrijkste bouwstoffen voor levende organis-

men.  

 

Wat is nu de betekenis van CO2 voor het aquarium. Heel simpel gezegd komt 

het hierop neer:  

CO2 wordt door de waterplanten opgenomen en afgebroken. De koolstof dient 

als bouwstof voor hun eigen groei. De zuurstof wordt teruggegeven aan het 

water, wat dus weer bevorderlijk is voor de andere in het water levende orga-

nismen die afhankelijk zijn van zuurstof. Dit gebeurt natuurlijk alleen maar 

onder invloed van licht wat we fotosynthese noemen. Wanneer het licht uit is 

stopt dit proces en verbruiken planten zelf zuurstof en geven ze ook CO2 af.  

 

CO2 dient ook als bouwsteen voor de biomassa (bacteriën) in het biologisch 

filter.  

 

Om nu te zorgen voor een optimaal CO2-gehalte in het aquariumwater wordt 

vaak CO2-bemesting toegepast. Een bijkomend effect van CO2-bemesting is 

dat de pH van het aquariumwater zal dalen, omdat kooldioxide met het water 

een verbinding aangaat, waarbij een zwak zuur ontstaat, nl: H2CO3. Beter be-

kent onder de naam koolzuur.  

 

Maar zoals bij alles: Teveel van het 

goede (CO2 is goed oplosbaar in water) 

kan ook nadelig werken en kan het zelfs 

giftig worden. Dus waakzaamheid is 

noodzakelijk!! Wat als er geen CO2-

bemesting wordt toegepast en er maar 

weinig CO2 opgelost is in het water. De 

planten gaan dan de aanwezige carbo-

naat- en bicarbonaationen gebruiken om 

aan de noodzakelijke koolstof te komen. Carbonaat- en bicarbonaationen zijn 

aanwezig in het water en in de bodem. Nadeel hiervan is dat de carbonaathard-

heid (KH) van het water verminderd. De carbonaathardheid zorgt echter voor 

het bufferend vermogen van het water. 
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Wanneer dus de KH van het aquariumwater zal verminderen, kan dit betekenen 

dat de pH van het aquariumwater minder stabiel wordt, met alle nadelige 

gevolgen van dien.  

 

Het is dus een goede zaak om het CO2-gehalte in het aquariumwater vaak te 

meten en op een redelijk peil te houden. Dit kan dus met CO2-bemesting. 

Andere leveranciers van CO2 zijn de vissen en de planten gedurende de nacht. 

Ook een biologisch filter levert CO2 aan het water. Bij de afbraak van de 

geproduceerde afvalstoffen in het aquariumwater wordt veel CO2 gevormd. 

Dus een goed functionerend biologisch filter is een must voor elke aquarium 

liefhebber.  

 

Velen onder ons vinden het normaal om een CO2-installatie aan te sluiten en 

die dag en nacht te laten draaien. Dit is zo verschrikkelijk fout!! Tijdens de 

nacht wordt geen CO2 verbruikt, maar wel aangemaakt door de vissen en 

planten. Hierdoor kan de pH drastisch veranderen.  

 

Hoe nu CO2 te gebruiken??  

 

Het simpelste en veiligste is een installatie met alle toeters en bellen, kortom 

het standaard CO2 spul plus een pH-meter en een magneetventiel voor de CO2-

dosering. Op die manier verandert er nagenoeg niks. Je pH wordt gecheckt en 

zo mogelijk aangepast daar waar het no-

dig is. Dit is trouwens gelijk de meest 

dure optie! Maar goed, we spenderen wel 

een vermogen aan de discus, maar be-

knibbelen op zijn woning en omgeving. 

Vergeet nooit dat, als je éénmaal aan dis-

cussen begint in een beplante bak, dit een 

lange termijn relatie is!  

 

Als laatste!!  

 

Als je aan een beplant discusaquarium begint? Denk dan goed na of je wel een 

CO2-installatie nodig hebt. Gebruik CO2 niet als een manier om je water flink 

zuurder te maken, dat gaat geheid fout!! Zie het meer als een bemesting voor je 

planten met als voordeel een milde pH daling.  

 

Bert Engbers en Rob Charite.  
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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.A.A. van den Heuvel      Ooghduijne 61  1787 PV Julianadorp a/z 

 J.S.S. Hogerheijde       Boterzwin 3504  1788 WJ Julianadorp 

 

Nieuw ingeschreven 

leden  /  donateurs 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

 

Te Koop 
 

Erg mooie Juwel bak 

met panoramaruit 

afmeting 97 cm. 

Compleet met verlichting  

en onderkast. 

 

Te bevragen in de Visbeurs. 

vraagprijs voor dit mooie aquarium 

 

slechts 125 euro 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

Zo de herfst is begonnen en we zijn weer op weg naar de open dagen dit jaar, 

waar ik u in het volgend blad meer over zal vertellen, we staan weer lekker vol 

met vis en planten, een van de vissen die weer binnen is, is de  Poeciliidae sp-

henops tangerina lyretail dit visje is familie van de black mollie en de hoog-

vinkarper maar dan met een lierstaart en een van bovenaf oranje kleur naar wit 

beneden lopend.  

Twee maanden geleden berichte ik al over dit visje maar het boekje was nog 

niet uit of ze waren al uitverkocht nu heb ik maar liefst 30 stuks bestelt. 

Regelmatig komen leden met planten die bestemd zijn voor de visbeurs en daar 

zijn ook planten bij die u nooit bij de detailhandel zal aantreffen, omdat deze 

via de werkgroep aquariumplanten bij onze leden terecht komen en als deze 

aanslaan in hun aquarium, dan is tijdens het snoeien altijd wel een stekje over 

voor de visbeurs dus als u een zeldzaam plantje wilt scoren zal u regelmatig in 

de visbeurs moeten zijn. 

Mocht u nog een algeneter zoeken, maar het aantal vissen in u aquarium is al 

ruim voldoende, dan is de P. Corneus misschien de oplossing voor u.  

Deze slak die er van buiten heel normaal uitziet heeft een fel rood lichaam en 

een uitstekende algeneter is voor € 2,00 mag u hem meenemen. 

In de aanbieding deze maand is familie van de diamantzalm deze vis heeft de-

zelfde bouw maar krijgt een blauwe rug en rode vinnen als hij volwassen 

wordt.  

De vis word maximaal 6 centimeter groot en is in het aquarium zeer aanwezig 

dus moet hij niet bij wat rustige vissen worden gezet, de Hyphessobrycon asty-

anax dat is zijn latijnse naam kost normaal € 1,50 en deze maand is hij maar het 

kleine prijsje van € 0,75. 

En tot slot een mix van diverse XXL corydoras voor maar € 2,95. 

 

tot ziens in de visbeurs, 

 

Tom Looijestein  


