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AL 40 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HELDER
www.theokomen.nl

Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC Den Helder
tel. 0223-615284 email: theokomen@hetnet.nl

Bij Meester Reenders Optiek komt u niet voor de prijs
maar wel voor kwaliteit service en oogzorg
De Bekendste opticien optometrist van Noord Holland
geeft u als lid van de Glasbaars 10% korting op elke aanschaf in de winkel en
kinderen tot en met 16 jaar gratis geharde ontspiegelde glazen

WIJ ADVISEREN U GRAAG
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“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
is een maandelijkse uitgave van de Helderse aquariumvereniging

“ De GLASBAARS ”
De vereniging is opgericht d.d. 1 november 1949 en koninklijk goedgekeurd sedert 20 januari
1971. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra.
Jaargang 65, januari 2014
Lidmaatschap:

(inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad)
per kalenderjaar
€ 50,00

Lidmaatschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

Jeugdlidmaatschap:

(inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad)
per kalenderjaar
€ 25,00

Donateurschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

Aanmelden:

Gedurende de openingstijden bij medewerkers van de Visbeurs.

Betaling:

Dit geschiedt jaarlijks per automatische incasso
naar giro 1618092 ten name van de penningmeester
a.v. “De Glasbaars” te Den Helder.

Opzegging:

Schriftelijk voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar
bij de Ledenadministratie. (zie pag. 2)

Openingstijden:

woensdagen van 19.00 - 21.30 uur
zaterdagen van 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur

Verenigingsgebouw:

Rozenstraat 17A te Den Helder, tel. 0223 - 624860

Postadres:

Postbus 6016, 1780 KA Den Helder

Website:

www.deglasbaars.nl wordt onderhouden door Sven van Spelden,
Ceramstraat 43, 1782 CB Den Helder, tel. 0223-753394

Redactie:

Willem Jas, Middelzand 4443, 1788 JG Den Helder,
tel. 0223-633193, e-mail redactie@deglasbaars.nl

Lay-out en druk:

Jan Moorman, Middenweg 85, 1782 BB Den Helder,
tel. 0223-612007, e-mail jan.moorman@quicknet.nl

Kopij:

Inleveren/opsturen bij/naar de redactie voor de 20-ste van
iedere maand. Indien niet anders is vermeld is overname
van kopij toegestaan, mits voorzien van bronvermelding.

Advertenties:

Rubriek vraag en aanbod voor leden en donateurs gratis,
voor niet leden € 2,25 (contant te voldoen).
Bedrijven:

Verenigingsinformatie

1 x A5
2/3 x A5
½ x A5
1/3 x A5
¼ x A5
1/6 x A5

€ 136,-€ 90,-€ 68,-€ 46,-€ 35,-€ 25,--

€ 33,00

€ 25,00

p/j
p/j
p/j
p/j
p/j
p/j
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Bestuur
Voorzitter

Henk van Spelden
Fresiastraat 9

tel. 625460
1782 NS Den Helder

Secretaris

Betty Vellinga
Sperwerstraat 45

tel. 750799
1781 XC Den Helder

Penningmeester

Willem Hiddingh
Steengracht 28

tel. 06-54913956
1781 RT Den Helder

Comm. materiaal

Henk Steenwijk
Hugo de Grootstraat 21

tel. 06-11517873
1782 NG Den Helder

2e Comm. Materiaal

Martijn Klaver
Sternstraat 1

tel. 06-29371918
1781 WH Den Helder

Lid bestuur

Jolanda Wiersma
Koekoekstraat 42

tel. 06-15952829
1781 WG Den Helder

Lid bestuur / redactie

Jan Moorman
Middenweg 85

tel. 612007
1782 BB Den Helder

Ledenadministratie
Betty Vellinga

Sperwerstraat 45

1781 XC Den Helder

Redactie
Willem Jas

Middelzand 4443

1788 JG Julianadorp

Visbeurs-kernleden
Ben Venema

Schout en schepenenstr 29

Den Helder

tel. 634496

Visbeursinkoper
Tom Looyestein

Diaconiestraat 16

Den Helder

tel. 0630411902

Visbeurs-medewerkers.
Jos Wiedenhof Ans Borstel-Vos
Willem Hiddingh
Henk van Spelden

Tom Wensink Alex Hendriks
Sven van Spelden
Henk Steenwijk

Openingstijden: woensdag 19.00—21.30 uur, zaterdag 10.00—12.00 14.00—17.00 uur
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Kantinemedewerkers
Jolanda Wiersma (Finan. Beheerder)

tel. 06-15952829

Martijn Klaver

tel. 06-29371918

Cor Tuithof

tel. 06-23016622

Richard Kramer

tel. 06-46327178

Openingstijden: woensdag 19.00—21.30 uur, zaterdag 15.00—17.00 uur

E.H.B.A. Zoet Water
Jørgen v/d Woude

Doorzwin 2713
Den Helder

tel. 06-29372371

Een beroep op de leden van de E.H.BA. commissie is kosteloos, wel wordt een vergoeding van € 0.16 per afgelegde kilometer gevraagd.
Het lenen van een noodaquarium is de eerste week gratis, daarna € 2,27 per week,
wel dient een borg van 45 euro te worden betaald
Bij algbestrijding komt een diatom-filter soms goed van pas, het lenen hiervan kost
voor de eerste dag € 2,27, daarna € 1,70 per dag.

Verzorging Verenigings-Aquaria.
Riekus Bennink

Henk Steenwijk

AGENDA
Datum
Woensdag

8 januari

Verenigingsinformatie

Onderwerp

Tijd

Nieuwjaarsreceptie

17:00
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D

Van de bestuurstafel

e vakantie is voor de meesten alweer voorbij het nieuwe jaar is
weer
Begonnen
We gaan er weer met een hoop enthousiasme tegen aan dit jaar.
Het hosje aan de kant van de visbeurs is bijna klaar.
het gangetje bij de kantine gaan we binnenkort ook even aanpakken, en
zoals de heer van spelden al heeft vermeld is de kantine heel mooi geworden .
Bij deze wil ik graag iedereen die hier aan heeft meegewerkt bedanken
voor hun inzet want je moet het toch maar even doen .
Mochten er nog leden zijn die denken van nou het lijkt me wel leuk
om af en toe wat te doen voor de vereniging graag, het maakt niet uit
wat
We zijn er blij mee want zoals iedereen weet draait een vereniging op
mensen die de handen uit de mouwen willen steken [vrijwilligers].
De open dagen zijn ook weer achter de rug, maar wat ik eigenlijk zeggen
wil, het zijn altijd open dagen bij onze vereniging.
Heeft u een probleem of iets te vragen kom gerust langs, onze medewerkers staan altijd voor u klaar
Tevens kunt u genieten van een gratis kopje koffie of voor zeer weinig
een drankje
Zoals u weet zijn wij zaterdag overdag en woensdag avond open tijden staan in uw clubblad.

Verder wil namens het bestuur iedereen een fijn en gezond
2014 wensen
comm.materiaal
Henk Steenwijk
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Onder de aandacht
Op woensdag 8 januari 2014
houden wij een

nieuwjaarsreceptie
Komt u ook ???
Aanvang 19:00 in uw clubgebouw

Opnieuw beginnen

E

en kreet die we op oudejaarsdag regelmatig te horen krijgen Ik vraag
mezelf wel eens af of dat alleen van toepassing is op oudejaarsavond. Is
het niet zo dat elke dag van het jaar steeds opnieuw beginnen is, van je
fouten moet je leren zeggen we dan . En soms komen we tot de ontdekking dat
onze beloften die we in het oudejaar gedaan hebben in het nieuwe jaar weer
niet uitkomen , maar troost u het geld niet alleen op oudejaar u mag elke dag
weer opnieuw beginnen om uw beloften waar te maken . Ik wens u in ieder
geval een heel mooi en gezond 2014 .
Voor wat betreft de vereniging hebben wij dit jaar ook onze wensen ook wij
zouden het zeer op prijs stellen als er wat meer vrijwilligers zich in zouden willen zetten om enig hand en spandiensten te verlenen zodat de taken die gedaan
moeten worden voor een ieder wat lichter wordt. Ik blijf er in geloven dat er
nog steeds mensen zijn die best de vereniging een warm hart toe willen dragen
alleen hebben zij soms dat laatste zetje nodig en wie weet wordt het geloven
van mij toch nog zien . In ieder geval hoop ik u dit jaar gezond en wel weer te
ontmoeten in onze mooie vereniging .
Henk van Spelden
Voorzitter
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Elektrisch geleidend vermogen

O

ver elektrisch geleidend vermogen,
oftewel elektrische geleidbaarheid,
is al veel gezegd en geschreven.
Sommige auteurs zijn van mening dat het
meten van het elektrische geleidend vermogen voor de aquariumhouder van weinig
nut is. Andere auteurs denken daar enigszins genuanceerder over.
Hoe het ook zij, ook hier ligt de waarheid
waarschijnlijk in het midden. In ieder geval
hoopt dit stukje wat kennis toe te voegen
voor diegene die geïnteresseerd is in het
wel en wee van de aan haar of hem toevertrouwde levende have. De vraag is dus: “wat is elektrisch geleidend vermogen
en wat kan men ermee doen?”
Het elektrisch geleidend vermogen is de som van alle in het water opgeloste
ionen (elektrisch geladen deeltjes), d.w.z. de opgeloste zouten.
Lossen we een stof in water op dan zal die zich splitsen in twee delen. Een positief geladen deel (kation) en een negatief geladen deel (anion). Positieve en
negatieve geladen delen worden ook wel ionen genoemd. Niet alle stoffen splitsen zich in water in twee delen (ioniseren).
Maar vooral zouten doen dat wel.
Door de negatieve of positieve elektrische ladingen van ionen wordt stroomgeleiding in water mogelijk gemaakt (een negatief geladen ion is een anion, een
positief geladen ion is een kation). Dit fenomeen benut men bij het meten van
het elektrisch geleidend vermogen. Men meet dus de tussen twee polen vloeiende stroom. Zijn er veel zouten in het water opgelost, dan vloeit er veel
stroom tussen de twee polen. Er wordt dan een hoog geleidend vermogen aangegeven. Zijn er weinig zouten opgelost, dan wordt er weinig stroom geleid; er
wordt dan een gering geleidend vermogen gemeten.
Voorbeelden
1.
Zeewater, met zijn extreem hoog zoutgehalte, geleidt de stroomzeer goed
en men meet een hoog geleidend vermogen.
8
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2.

Gedistilleerd water, met zijn extreem laag zoutgehalte, geleidt de
stroom bijna niet en heeft dus een laag geleidend vermogen.

In natuurlijke wateren veroorzaken de hardheidsvormers (GH = carbonaathardheid + sulfaathardheid) het grootste deel van het geleidend vermogen.
Meeteenheden
De geleidbaarheid is de omgekeerde waarde van de elektrische weerstand van
een oplossing (water met zouten) gemeten over twee elektroden van 1 cm2 die
op een afstand van 1 cm van elkaar zijn verwijderd bij 25 ‘C. Deze geleidbaarheid wordt dan in de eenheid Siemens uitgedrukt.
Er staat een temperatuur van 25 ‘C genoemd bij de geleiding.
Het is nl. zo dat geleiding voor een deel ook bepaald wordt door de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur des te hoger de geleiding. Als we dus twee geleidingsmetingen met elkaar willen vergelijken moeten beide metingen bij dezelfde temperatuur zijn uitgevoerd of we kunnen een korrektiefaktor toepassen.
In zoetwater is de meeteenheid uS/cm (micro-Siemens per cm) en in zeewater
wordt in mS/cm (milli-Siemens per cm) gemeten.
Omrekening naar hardheidsgraden
Als vuistregel geldt dat 1 dGH ongeveer met 33 uS/cm overeenkomt.
Dit geldt evenwel voor zuiver en onbelast water. Is een aquariumwater met nitraat, chloride, fosfaat en andere stoffen belast, dan kan men met deze berekening, helaas, niet veel meer beginnen. Aangezien vrijwel al het aquariumwater,
in mindere of meerdere mate, met nitraat, chloride en fosfaten is belast, kunnen
we deze omrekening naar hardheidsgraden beter achterwege laten.
Voorbeelden van typisch geleidend vermogen:
Gedistilleerd water
1 uS/cm
Omkeer osmosewater
20-60 uS/cm
Regenwater (industriegebied)
60 uS/cm
Regenwater (landelijk gebied)
30 uS/cm
Rio Negro
8 uS/cm
Amazonegebied (gemiddeld)
8-70 uS/cm
Tanganyikameer
600 uS/cm
Zeewater (42 mS/cm)
42000 uS/cm
Verschillen in geleidend vermogen betekent eveneens verschillen in osmoti11
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sche druk (osmose is het zich wederzijds vermengen van twee vloeistoffen
door een poreuze wand heen). Deze kennis vindt bijvoorbeeld een praktisch
gebruik bij de beoordeling van plantenbeschadiging.
Een valisneria die in water met 150 uS/cm wordt gecultiveerd en in water met
600 - 1000 uS/cm wordt overgezet ondervindt grote problemen om dit enorme
verschil zonder schade te doorstaan. Omgekeerd is het echter precies zo problematisch.
Vissen ondervinden evenzo problemen en zouden in feite onder ideale omstandigheden en zo mogelijk gelijk aan of nagenoeg gelijk aan het geleidend vermogen van het water van hun thuisbiotopen moeten worden gehouden. Zowel
zoet als zeewatervissen blijken ca. 0,9 % zout te bevatten. Zoetwatervissen bezitten daardoor een hoger zoutgehalte in het lichaam als daarbuiten. Er zal
daarom water door de huid van de vis naar binnen gaan. Omdat daardoor de
zoutconcentratie in de vis daalt wordt via de kieuwen extra zout uit het water
opgenomen.
Tevens wordt er veel waterige urine met weinig zout uit gescheiden. Bij zeew3atervissen daarentegen zal doordat ze minder zout bevatten dan hun omgeving water aan het lichaam worden onttrokken. Via de kieuwen wordt daartoe
zout uitgescheiden. Tevens wordt weinig urine maar met veel zouten uitgescheiden.
De meeste vissen kunnen zich redelijk goed aanpassen aan andere osmotische
waarden dan waar zij in de natuur leven, dit in tegenstelling tot visseneitjes.
Het kweken van vissen in een afwijkend osmotisch milieu wordt dikwijls onmogelijk, daar de eieren bij van het natuurlijk geleidend vermogen afwijkende
waarden sterk zwellen of krimpen. In beide gevallen zullen legsels verloren
gaan.
Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen als nitraat worden eveneens door het meten van het elektrisch geleidend vermogen waarneembaar. In normale aquaria vindt een geleidelijke verhoging van verschillende substanties plaats, zoals nitraat, chloride,
fosfaat en andere zouten. Zo kan men door het meten van het geleidend vermogen, in vergelijking met het uitgangswater, gemakkelijk vaststellen wanneer
het
Tijd is voor waterverversing.
bron: Aqua-Post, Vrij en Blij (Dick Poelemeijer)
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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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Laxeermiddel voor dikke vissen.
(Uit de oude doos.)

I

n Japan bevindt zich het enige ziekenhuis ter wereld voor vissen/medicijn
in het water.
Uit Japan komen goede
berichten voor alle dierenliefhebbers wier goudvissen
er de laatste tijd wat bleekjes uitzien.
Sukkelende dieren worden
in een Japanse kliniek kosteloos behandeld. Het ziekenhuis te Toba, tot voor
kort een dorp alleen maar
bekend door zijn parelduikers, boekt opmerkelijke
behandelingsresultaten.
Het werd aanvankelijk tien
jaar geleden opgericht om de bewoners van aquaria uit de grote steden te verzorgen, maar het neemt nu ook patiënten op van buiten de stad. De meest voorkomende ziekte die in het vissenziekenhuis van Toba behandeld wordt is de
“witte vlekken”, die door wormen aan vinnen en schubben ontstaan, zoals de
dienstdoende directeur Teruo Kataoka mede deelt. Andere kwalen zijn
“koeienogen”, wanneer lucht in het oog van de vis geraakt is, alsmede andere
parasitaire ziekten zoals kieuwbloedzuigers. Enkele vissen werden wegens
evenwichtsstoornis opgenomen, die volgens Kataoka meestal het gevolg zijn
van overvoeren. Deze kwaal wordt met laxeermiddelen eenvoudig maar doeltreffend genezen. Teruo Kataoka, een kundig zoöloog, klaagt er over dat de
meeste vissen voortijdig een “nat graf” vinden, daar hun kwalen niet onderkend
of onderschat worden. Maar vissen kunnen even ziek worden zoals ieder levend wezen, aldus de geleerde.
Als voorbeeld wijst hij een dikke en lusteloos kijkende karper in een van de
ziekenkamerbekkens aan. De eigenaar ervan zag er niet tegen op om een reis
van 70 km te maken om hem naar de viskliniek te brengen toen zijn troeteldier
tekenen van ge-brek aan eetlust vertoonde.
Kataoka, die alle patiënten zonder betaling behandeld, stelde als diagnose een
bacterie-infectie vast, alhoewel de leek zou aannemen, dat de karper te veel
gegeten zou kunnen hebben. Dikke karpers zoals deze kunnen in Japan bij vis15
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Wij stellen aan u voor:
De Arnoldichthys spilopterus
beter bekend als:
Rood congozalmen
Familie: Alistidae
Herkomst: Tropisch West Afrika
Lengte van de vis: 8 cm
Minimum lengte aquarium: 100 cm
Ph: 7½ - 7
Gh: 8 - 12
Temp: 23 - 28

D

eze zalmen zijn zeer fraaie en snelle zwemmers , die zowel klein als
groot kunnen zijn en daardoor iedere liefhebber in staat stelt een keuze
te maken voor zijn aquarium.
Een van de mooiste Afrikaanse soorten is Arnoldichthys spilopterus, die door
onze oosterburen met hun gevoel voor grondigheid ‘Arnolds roodoogzalm’
wordt genoemd. Nu is alleen de bovenzijde van het oog rood, wat bij zoveel
vissen het geval is.
Vanzelfsprekend horen deze zalmen in een niet te klein aquarium. De minimum maat is wel 80 x 45 x 45 cm voor jonge dieren, maar in zo’n aquarium
zullen ze niet tot mooie,volwassen vissen uitgroeien. Daar is meer ruimte voor
nodig.
16
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In een groot
aquarium en met goed voedsel worden ze ruim 10 cm groot. We geven deze
vissen niet alleen maar watervlooien. Integendeel, grovere kost is zeer gewenst,
muggenlarven, zowel rode, witte als zwarte, verder veel insecten zoals vliegen,
kevertjes, watertorren, meelwormen, de poppen en de kevers daarvan, oorwurmen, kleine regenwormen e.d.
Voorts stellen ze plantenkost op prijs. Daaraan kunnen we voldoen door ze af
en toe een blad sla te geven. Zo’n slablad binden we aan een steentje of we
doen er een stukje lood aan en laten het naar de bodem van het aquarium zinken.
U zult ontdekken dat vele vissen waarvan u het nooit gedacht had, er graag van
eten. Vanzelfsprekend moet de sla eventjes in de bak staan voor ze eraan beginnen.
In het aquarium moet een flinke zwemruimte zijn, verder een donkere bodem,
zo mogelijk met behulp van een goed werkend filter een lichte waterstroming
en wat zon.
Daar het uitgesproken scholenvissen zijn, houden we tenminste vier tot zes
exemplaren bij elkaar. Ze zullen het mooist op kleur komen in zacht, licht zuur
water, dat een temperatuur heeft van ongeveer 24-26o C.
Het kan voorkomen dat in zo’n koppel vissen één exemplaar zich tot een tiran
ontwikkelt en de andere voortdurend dwarszit en in de vinnen bijt. Soms ontstaat er zo’n fel gevecht, dat ze elkaar bij de bek pakken en door de bak wervelen. Een dergelijke vis kunnen we het beste zo spoedig mogelijk proberen te
vervangen.
Om deze zalm goed tot zijn recht te laten komen, houden we hem niet tezamen
met andere soorten die qua lichaamsvorm en grootte erop lijken.
De kweek van deze zalmsoort is niet eenvoudig. Hoewel mannen en vrouwen
gemakkelijk van elkaar zijn te onderscheiden wil dit niet zeggen dat we met
een willekeurig paar succes zullen hebben.
Stelvorming speelt hier een rol en de aangewezen weg is om het met een scholenparing in een ruime bak met vers, zacht en zuur water te proberen. Zeer belangrijk is het, niet te jonge dieren te nemen, die bovendien rijkelijk met insecten moeten zijn gevoerd.
Is het laatste niet
gebeurd, dan zetten de vrouwtjes nauwelijks of geen kuit aan. Verder moet de
kweekbak op een rustige plaats staan en verdient het waarschijnlijk aanbeveling voor diffuus licht te zorgen.
Deze zalmen komen uit West-Afrika uit het gebied van de Nigerdelta tot in
Lagos.
Uit: Rizla+ boekje Zoetwatervissen van A. van den Nieuwenhuizen
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vrienden wel 1000 dollar
opbrengen. De voormalige
minister-president
Kakuei Tanaka had er een
vijver vol van.
De gebruikelijke behandelingsmethode gebeurt
door vismedicijnen aan
het water toe te voegen.
Regelmatig krijgen ze
injecties. Maar haast
nooit wordt er geopereerd.
Wij hadden enige opmerkelijke geneessuccessen, aldus de vissendokter. Wanneer men vissen toont dat men hun lot aantrekt, dan reageren ze gunstig op de
behandeling. Soms ontvangt Kataoka aanvragen van bezorgde viskwekers uit
het buitenland, zelfs uit Canada en de V.S. Wanneer de symptomen genoeg
omschreven worden kan hij per telefoon of brief een kuur aanbevelen. Hij raad
sterk af om vissen over grote afstanden te vervoeren.

Voor u gelezen in de Suddentsche Zeitung no. 259-11/11-75
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Alles over het eten van onze vissen

W

aaruit bestaat ons voedsel? In Nederland uit aardappelen, groente en
vlees. Dat is leuk, maar dat weten uw spijsvertering en lichaam niet.
Ons lichaam herkent koolhydraten, suikers, vetten, eiwitten en een
aantal hulpstoffen. Tot die hulpstoffen behoren mineralen zoals ijzer en ook de
vitaminen.
Over hulpstoffen gaan we het niet hebben. Koolhydraten zijn moleculen van
aan elkaar gekoppelde suikers en zitten in aardappelen, brood en rijst. Zodra we
de koolhydraten hebben gegeten, zet onze spijsvertering ze in onze darmen
weer om in suiker. Dit suiker is bijna altijd glucose. De glucose wordt via de
darmen in het bloed beschikbare energievoorziening. Kortom, we hebben koolhydraten en glucose nodig om te kunnen werken, bewegen en ons warm te houden. Vetten zitten in vlees, maar ook in plantaardige produkten. In het laatste
geval vaak in de vorm van oliën (zonnebloemolie, sojaolie etc.). Vetten en oliën dienen vooral als opslag van energievoorraden. Dieren en planten gebruiken
hun vetten als voedingsbron als er geen andere voeding beschikbaar is. Vet is
dus reserve-energie. Eiwitten vormen een zeer belangrijk deel van alle levende
wezens. Eiwitten zitten veel in vlees, vis, eieren, melkproducten en peulvruchten. Zij vormen een essentieel onderdeel van de bouw van onze lichaamscellen.
Daarnaast zijn het essentiële stoffen voor het functioneren van ons lichaam.
Eiwitten zijn dus vooral bouwstoffen.
Het zal u duidelijk zijn dat we al deze stoffen in voldoende hoeveelheid in ons
voedsel moeten hebben. Dat geldt ook voor dieren. Toch eten dieren niet altijd
hetzelfde als mensen. Wij eten geen gras zoals koeien en wij zijn geen vleeseters zoals leeuwen. Ook is het dieet van vissen verschillend van dat van ons.
Toch lijden onze vissen geen gebrek. Hoe dat komt, bespreken we hierna.
U weet inmiddels dat voedsel grotendeels bestaat uit:
1.
Koolhydraten, die via de omzetting in glucose dienen voor de levering
van direct beschikbare energie.
2.
Vetten, die meer dienen voor de opslag van reserve energie.
3.
Eiwitten, die dienen als bouwstof voor het lichaam en voor de productie
van stoffen die de werking van ons lichaam regelen.
4.
Vitaminen, mineralen, vezels etc. die we hier verder niet behandelen.
Er is ook reeds vermeld dat ons dieet uit aardappelen, groenten en vlees bestaat. Hierdoor krijgen we alle bovengenoemde bestanddelen in voldoende mate via ons dieet binnen. Hoe zit dat nu met onze vissen? Laten we dit behandelen per groep van voedingsstoffen.
1. Koolhydraten zijn altijd van plantaardige oorsprong. Daarbij komt nog dat
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koolhydraten in overgrote meerderheid zitten in bollen, knollen, noten en zaden. Dus in de voedselvoorraad die bestemd is voor de jonge kiemplanten die
zelf nog geen voedsel kunnen maken, of als voorraad om na de winter weer een
nieuwe plant te kunnen vormen. In planten zelf zitten slechts weinig koolhydraten. (Daarom moeten koeien en andere graseters ook zo enorm veel eten.) Dat
geldt ook voor algen. Om kort te gaan, afgezien van een enkele noten- of zaden
etende soort, krijgen onze vissen weinig koolhydraten binnen. De plantenetende vissen moeten veel verorberen om voldoende binnen te krijgen.
2. Vetten zijn altijd aanwezig in dierlijk voedsel, ook in insecten. Bij planten
zijn de oliën en vetten vrijwel altijd alleen aanwezig in de vruchten (kokosvet,
olijfolie etc.). Dat is meestal niet het deel van de plant dat door planteneters
wordt gegeten. Kortom, vlees- en visetende vissen krijgen voldoende vet binnen, planteneters over het algemeen weinig.
3. Eiwitten zitten zowel in vlees, vis, schaaldieren, weekdieren en in planten.
Ook hier geldt weer dat planten minder voedselrijk zijn. Onze vissen krijgen
dus in voldoende mate eiwitten binnen. Nu wordt het even moeilijk. We gaan
nu uitleggen hoe onze vissen aan voldoende energie komen met het voedsel dat
hen ter beschikking staat en wat dat inhoudt voor de samenstelling van het
voedsel dat we onze vissen voeren.
Eerst over de energie.
Wij als mensen krijgen de meeste energie uit koolhydraten. Ons lichaam kan de
koolhydraten in stappen verbranden. Iedere stap levert energie op. Bij de verbranding van koolhydraten worden alle stappen doorlopen en is de energie opbrengst maximaal. Echter, vissen eten maar heel weinig van deze koolhydraten.
Zij moeten dus hun energie halen uit de andere voedingsstoffen. En warempel:
dat kan. Zowel wij mensen, maar zeker onze vissen, zijn in staat vet en eiwit
zodanig om te vormen dat het ook verbrand kan worden in de bovengenoemde
verbrandingsstappen. (Dat is het geheim van afvallen: neem minder koolhydraten, dan begint ons lichaam eerst aan de vetten en later aan de eiwitten. In het
laatste geval ga je voor mensen te ver en krijg je anorexia verschijnselen.)
Het is echter eerst noodzakelijk dat vet of eiwit door enzymen wordt afgebroken voor het verbrand kan worden. Dat kost al extra energie. Maar het is ook
nog zo, dat de produkten die daaruit voortkomen minder verbrandingsstappen
kunnen doorlopen dan koolhydraten en daarom minder energie opleveren.
Heel kort gezegd: het voedsel van vissen levert hen relatief minder energie
op dan wij krijgen van ons brood en aardappelen.
Laatste vraag voor vandaag: is dat erg? Blijkbaar niet, want onze vissen doen
het op hun dieet erg goed. De oplossing is simpel. Als je weinig energie maakt,
moet je ook weinig verbruiken. Ten eerste zorgen de relatieve gewichtloosheid
van vissen en hun prima stroomlijn ervoor dat de voortbeweging weinig ener22
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gie kost. Maar daarnaast is het belangrijkste dat vissen koudbloedig zijn. En
de meeste energie verstoken wij aan het ons warm houden. En dat hoeven
zij niet te doen.
Er is uitgelegd wat vissen eten en hoe ze dit voedsel gebruiken. Wat houdt dat
in voor de samenstelling van het voedsel dat we onze vissen voeren? In de natuur eten de vissen die wij houden meestal insecten (larven), wormen, visjes,
kreeftjes en weekdieren. Als wij dus muggenlarven, tubifex, mysis, watervlooien of gehakte mosselen voeren, kunnen we er bijna van uitgaan dat onze vissen
dat goed aankunnen en dit voedsel (dat grotendeels bestaat uit eiwit en vet)
goed kunnen omzetten in energie en bouwstof. De planteneters eten algen en
waterplanten en kunnen daarmee uit de voeten.
Maar hoe zit het nu met onze droogvoeders die wij in een potje in de handel
kopen? Om het verhaal hierbij duidelijker te maken eerst een bekend voorbeeld. Velen van u zijn waarschijnlijk bekend met het fenomeen lactose- intolerantie. In melk zit lactose. Sommige mensen, en dan vooral mensen uit culturen
waar nooit melk werd gedronken, missen het enzym (zeg maar spijsverteringssap) om lactose af te breken. Dat leidt tot klachten. Dit komt in de natuur meer
voor. Dieren kunnen het voedsel verteren dat ze van nature eten. Vreemd voedsel kunnen ze vaak niet verteren. Ze hebben er de spijsverteringssappen niet
voor. Wat heeft dit met droogvoer te maken? Alles. Onlangs kreeg ik een lijst
met de samenstelling van een groot aantal merken droogvoer. In dit voer verwacht je de elementen die de vissen ook in de natuur eten, anders lopen we het
risico dat ze het niet verteren. Koolhydraten (suikers) hoeven daar niet veel in
te zitten, want die eten de meeste vissen in de natuur niet. Vetten en eiwitten
mogen er meer in voorkomen. Op de lijst komen we de volgende, voor de vissen verteerbare en bruikbare zaken tegen: garnalenmeel, oestermeel, pekelkreeftjes, plankton, spirulina (een alg), vis- en bijprodukten, zeealgen, week- en
schelpdieren, maar ook de volgende zaken: courgette, havermeel, alfalfa, rijstebloem, tarwegluten, tarweknoppen en sojabonen.
Dit laatste lijken me geen zaken die de gemiddelde vis uit het Amazone oerwoud op het menu heeft staan. Het zijn vaak koolhydraten (suikers) die een vis
in de natuur weinig krijgt en mogelijk niet kan verteren. Een vis heeft ze ook
niet nodig, want we hebben gezien dat vissen ook vet en eiwit prima kunnen
gebruiken voor hun energie. Het kan zijn dat ze het prima verteren en er goed
op groeien, maar er is ook een kans dat ze (in het gunstigste geval) de halve
inhoud van het droogvoer weer ongebruikt uitpoepen. Dat is jammer en geeft
ook een extra belasting van ons aquariummilieu.
De schrijver van dit artikelheeft er geen literatuur over kunnen raadplegen. We
moeten in de praktijk ondervinden op welk voer onze vissen het prima doen.
Die praktijk heeft wel geleerd dat veel voeders tegenwoordig zonder meer goed
te noemen zijn.
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Toch blijf ik een voorstander van geregeld levend of diepvries voer. Dan weten
we zeker dat de vissen het juiste voedsel krijgen.
Peter van der Ark. Uit: Aqua Spiegel en Leeri Nieuws.

Toiletvissen bedreigen ecosysteem

E

en groeiend aantal uitheemse vissoorten bedreigt
de oorspronkelijke bewoners van de wateren bij
Californië.
De exotische dieren woonden waarschijnlijk in aquaria,
totdat hun eigenaren ze door het toilet spoelden.
Dertien exotische vissoorten zijn de afgelopen anderhalve eeuw in de zee voor de kust van Californië beland.
Maar liefst negen daarvan vestigden zich succesvol op de
nieuwe stek.
Dat rapporteren Amerikaanse ecologen aan de Californische oceaanbeschermingsraad. Handelaren schepen
jaarlijks meer dan elf miljoen exotische vissen, zeewieren en slakken Californië
binnen, zo becijferden de onderzoekers. De in totaal 102 soorten komen voornamelijk uit Indonesië en de Filippijnen. Ze zijn bestemd voor tropische aquaria. Wanneer mensen eenmaal op hun aquarium zijn uitgekeken, spoelen ze de
dieren vaak door het toilet of dumpen ze de aquariuminhoud in het oppervlaktewater. Sommige vrijgelaten aquariumvissen overleven deze brute verhuizing.
Volgens de onderzoekers zijn dit er genoeg om lokale ecosystemen onder druk
te zetten. Sommige soorten planten zich snel voort, en concurreren met de lokale visbevolking om woonruimte of voedsel.
De route door het toilet is niet de enige manier waarop exotische vissen de
nieuwe gebieden bereiken. Zo worden jaarlijks ook talloze vissen meegenomen
in ballastwater dat schepen tijdens de vaart meedragen om hun diepgang onder
controle te houden.
Toch vormen de aquariumvissen een aparte probleemgroep. ‘De aquariumvissen zijn erg succesvol in een nieuwe omgeving omdat ze gekweekt zijn om
sterk en robuust te zijn´, verklaart onderzoeksleider Susan Williams in een
persverklaring.
bron: Ans Hekkenberg, http://www.newscientist.nl
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Vorm van zeepaard verklaard

W

aarom heeft een zeepaardje
zo’n opvallende en karakteristieke S-vorm? Volgens
Antwerpse biologen omdat hij met die
lichaamsbouw het makkelijkst kleine
garnaaltjes en vissenlarven kan vangen.
Ze zijn een opvallende verschijning onder water: zeepaardjes. En die naam
hebben ze niet voor niks. De kop en de
nek van een zeepaardje zijn namelijk
goed te vergelijken
met het hoofd en de nek van een paard
dat op het land rondloopt. Beide dieren
hebben een kromming in de romp en een relatief lange snuit. Bovendien is de
kop van het zeepaardje, net als het hoofd van een paard, richting de buik gebogen.
Vasthouden
Zeepaardjes zijn afstammelingen van pijpvissen, vissen die over het algemeen
een langgerekt lichaam hebben. Hoe het zeepaardje aan zijn karakteristieke
vorm komt, bleef voor biologen dan ook lange tijd een raadsel.
Bioloog Sam van Wassenbergh en zijn collega’s van de Universiteit Antwerpen
vonden een verklaring voor de lichaamsbouw van het zeepaardje: het helpt ze
bij de jacht op kleine garnaaltjes en vissenlarven.
Zeepaardjes en pijpvissen zijn beide vleeseters, maar ze hebben een verschillende manier van jagen. Een rondzwemmende pijpvis kan achter elk potentieel
tussendoortje aangaan. Een zeepaardje
is beperkt in zijn voedselkeuze. Omdat hij zichzelf bijna voortdurend
vasthoudt, kan hij alleen garnaaltjes
en vissenlarven pakken die toevallig
langs zijn snuit komen drijven. De
lichaamsbouw van het zeepaardje
compenseert die beperking enigszins,
zo ontdekten de Belgische biologen
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Natuurlijke selectie
Door de S-vorm kan een zeepaardje, in vergelijking met een pijpvis, zijn snuit
minder snel richting de prooi verplaatsen (een verschil van 36 procent). Maar
een zeepaardje kan met zijn kop wel een stuk verder naar voren reiken dan een
pijpvis (een verschil van 28 procent).
Zo kan hij, ondanks zijn afwachtende houding, toch nog aardig wat prooidiertjes naar binnen zuigen.
In de evolutie van pijpvisachtige naar zeepaardje is de S-vormige lichaamsbouw waarschijnlijk een belangrijk voordeel geweest. Zeepaardjes zonder die
vorm konden vanuit hun vaste positie niet zoveel prooidieren bereiken als hun
soortgenoten met een gekromd lichaam.
Door natuurlijke selectie bleven er uiteindelijk alleen nog maar zeepaardjes
over met de opvallende, karakteristieke S-vorm

Bovenstaande plaatjes van een jagend zeepaardje zijn afkomstig van videomateriaal. Binnen 0.0050 seconden kan het zeepaardje zijn kop zover naar voren
strekken dat hij het garnaaltje kan pakken. Wassenbergh e.a.
bron: Elles Lalieu, http://www.kennislink.
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Nieuw ingeschreven
leden / donateurs
Het bestuur heet de onderstaande leden en donateurs van harte welkom in de
vereniging en hoopt dat uw deelname zal bijdrage tot meer vreugde in het beleven van uw hobby.
Als u vragen of problemen heeft, schroom dan niet om te vragen of wij die
samen met u kunnen oplossen.
Nieuwe leden / donateurs:

Adverteren voor leden/donateurs gratis
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

V

oor de echte aquariaan (ook wel aquarioot genoemd) heb ik weer een
aantal leuke visjes ingekocht allereerst de bekende Clown Botia die
met zijn drie kleuren prachtig in ieder aquarium uitkomt en dan ook de
wat minder bekende Blauwe Botia die maar twee kleuren heeft maar
met zijn prachtige blauwe lichaam en rode vinnen misschien nog wel
mooier is in u aquarium, al mag dit niet te klein wezen voor deze vissen die gemiddeld wel 15 tot 20 cm kunnen worden.

Altijd gedroomd van een Plectostomus, maar nooit kunnen hebben omdat u
aquarium te klein was voor deze gigantische algen(alles)eters nu is er
de dwerg Plectostomus die eigenlijk een Ancistrus Temmincki is dit
visje word ongeveer 10 cm lang.
De laatste jaren word de aquaristiek overspoeld met nieuwe ontdekkingen van
Sulawesi. Met name de kleurrijke kleine garnaaltjes, slakken en krabbetjes zijn erg geliefd. De oogst aan nieuwe visjes is aanmerkelijk
schraler. Er zijn maar een paar visjes doorgedrongen tot onze aquaria,
daaronder twee sterk op elkaar lijkende rijstvisjes; Oryzias woworae en
Oryzias cf. woworae. Het genus Oryzias omvat een flink aantal soorten
uit Zuidoost-Azië die behalve voor wetenschappelijke doeleinden nooit
erg populair geworden zijn. Deze twee rijstvisjes hebben echter alles
waar het hun neefjes en nichtjes aan ontbreekt: KLEUR! En voor deze
kleur heb ik ze gekozen kijk maar even op het internet en je ziet hoe
prachtig ze worden.
Van de aankoop die wij nog aan het begin van het jaar hebben gedaan zijn nog
een aantal artikelen over en deze gaan weg met een korting tot wel 50% hieronder zijn filterartikelen , verwarming, achterwanden en diverse tl. Lampen,
Tom Looijestein
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gereedschappen
ijzerwaren
elektrische gereedschap
graveerwerk
hang- & sluitwerk
bevestigingsmiddelen

