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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 65, April 2014 
 
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. 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:   Ronald van ‘t Ent, Brouwerstraat 25 1781 TK, Den Helder, 

    tel. 06-14472066, e-mail  redactie@deglasbaars.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 

voorzitter@deglasbaars.nl   Fresiastraat 9   1782 NS Den Helder 
                

Secretaris    Betty Vellinga    tel. 750799 

     Sperwerstraat 45  1781 XC Den Helder 
  

Penningmeester   Willem Hiddingh          tel. 06-54913956 

penningmeester@deglasbaars.nl   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                           

 

 

 

 

Betty Vellinga    Sperwerstraat 45  1781 XC Den Helder 
 

 

 

Ronald van ‘t Ent tel. 06-14472066 redactie@deglasbaars.nl 
  

 

Visbeursinkoper 

Tom Looyestein tel. 06-30411902  

 

 

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 - 17:00 uur 

 

 

  

 Jørgen v/d Woude  Doorzwin 2713  tel. 06-29372371 

     Julianadorp 

 

 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 Hans van Rooyen  

                    

 Datum Onderwerp       Tijd   

 

 Za 12 april Inzage Boeken penningmeester 10:00 - 12:00  

   en  14:00 - 16:00 

           

 Vr 25 April Alg. ledenvergadering 20:00 -  

       

Kantinemedewerkers  

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Van de bestuurstafel 

Z 
oals u weet is er op 1 februari een districtkeuring geweest en daar heb-

ben namens de vereniging een aantal leden aan meegedaan waaronder 

Henk Steenwijk 3de  Niels van Roon 4e   en Jeroen Poorte 1e met een 

speciaal aquarium allen van harte gefeliciteerd  Alleen de eerste prijs kan door 

naar de landelijke keuring . Wij wensen als bestuur Jeroen heel veel succes.  

 

De heer Jan Moorman heeft te kennen gegeven dat hij per direct stopt met het 

maken van het verenigingsblad en met zijn functie als algemeen bestuurslid . 

Hij heeft jaren het blad verzorgd daarvoor 

namens het bestuur onze dank .  

 

Ook de heer Willem Jas heeft meerdere ma-

len te kennen gegeven dat hij graag zou wil-

len stoppen en dat er misschien iemand in de 

vereniging het van hem zou willen overne-

men .  

 

Het schilderen van de kantine is op een aantal 

kleine dingen na zo goed als klaar, daar mo-

gen we best trots op zijn .  Het enige waar we 

ons nog over moeten buigen is het plafond 

daar gaan we in de zomermaanden naar kij-

ken we houden u op de hoogte .  

 

H.v. Spelden 
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Onder de aandacht 

Inzage in de boeken van de  

Penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

Dat kan op zaterdag 12 april 

Van 10:00 -12:00 en van 14:00 - 16:00 

 

Vrijdag 25 april 

Aanvang 20:00 
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De verzorging van aquarium planten 

 

O 
ver de juiste verzorging van aquarium-

planten is in de aquariumliteratuur 

dikwijls weinig te vinden, behoudens 

de uitgaven van de WAP. Er wordt wel hier en 

daar gewag gemaakt van kleibolletjes, ijzer-

mest, CO2 bemesting, turf en kant en klaar te 

kopen voedingsmiddelen, maar veel goede 

informatie is meestal niet te vinden. Een uit-

zondering hierop kunnen we lezen in de WAP-

krant waar de planten alle aandacht krijgen die 

nodig is om tot een acceptabel groei te komen. 

Voor kamer en tuin planten vinden we in de 

literatuur wel de nodige informatie over de verzorging van die planten maar de 

aquariumplanten zijn echter stiefmoederlijk bedeeld. En als er al gewag ge-

maakt wordt van aquariumplanten verzorging dan zijn het meestal aspecten die 

een auteur eenmalig meegemaakt heeft. 

Als je de hoeveelheid aquariumplanten ziet die wekelijks in de aquariumspeci-

aalzaak over de toonbank gaan dan lijkt het wel of aquariumplanten geconsu-

meerd worden. Maar alle of bijna alle aquariumplanten dienen in een aquarium 

te groeien en de aanschaf zal in de normale gevallen bij een eenmalige aankoop 

dienen te blijven. 

Om een goede plantengroei in het aquarium te bewerkstelligen moeten we aan 

een aantal voorwaarden te voldoen. 

Zo moeten we weten dat bijna alle planten die we aanschaffen in de aquari-

umspeciaalzaak door de plantenkwekerijen in moerascultuur worden gekweekt. 

Zo weten we ook dat een zeer groot deel van onze aquariumplanten moeras-

planten zijn, planten die zowel onder als boven water kunnen groeien. Nu doet 

zich het feit voor dat moerascultuur sneller gaat dan onderwatercultuur. Van-

daar dat het grote aanbod van aquariumplanten in de winkel uit moerascultuur 

komt. 

Nu is het vrij normaal dat bovenwater gekweekte planten, als we die onder wa-

ter zetten, een deel of zelfs allen hun bladeren verliezen, want ze moeten zich 

weer aanpassen aan de onderwatercultuur en dat kost nu eenmaal enige tijd en 

zoals gezegd, ze zullen dikwijls alle of bijna alle bladeren verliezen. Dit wil 

echter niet zeggen dat de planten, die dit verschijnsel vertonen, niet meer ge-

schikt zijn voor het aquarium, enig geduld is hier geboden om de planten aan 

de gewijzigde omstandigheden te laten wennen. 

Nu niet direct de planten eruit halen en in de vuilnisbak deponeren maar rustig 
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www.vanrossum-wonen.nl 
 

Woning- en projectstoffering 
  

V A N  R O S S U M  W O N E N 
-  Love your living - 

 

 

Winkelcentrum Duinpassage 
Texelstroomlaan 108-110 
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tel: 0223-636559 

Energieweg 9 

1785 AD Den Helder 

Telefoon: 0223 63 14 14 

Fax: 0223 63 36 94 

Mail: info@keesgroot.nl 

Kees Groot Horeca Den Helder 
Groothandel voor horeca en grootverbruikers 
 

Openingstijden 

 Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:30 uur 

 Zaterdag: 09:00 - 12:00 uur 
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afwachten totdat zij hun onderwatervorm weer vertonen. Geduld is ook hier 

een schone zaak en ik vermoed dat veel liefhebbers dit geduld niet opbrengen. 

Maar we zouden iets vertellen over de verzorging van waterplanten in het aqua-

rium. 

Een aantal hoofditems zijn hier belangrijk, t.w. 

 

Temperatuur 

We weten dat alle planten een optimale temperatuur hebben om optimaal te 

groeien. Deze optimale temperatuur kan breed zijn maar ook een smalle band 

vertonen. Het is jammer dat gerenommeerde schrijvers van plantenboeken hier-

over niet meer in hun geesteskinderen opnemen, het zou de gemiddelde aquari-

aan zeker vooruit helpen om ook zijn planten in goede conditie te brengen en 

ook te houden. We zijn en blijven op dit terrein aangewezen op eigen experi-

menten die soms tot prachtige resultaten leiden maar ook dikwijls tot de onder-

gang van de plant. 

Gelukkig voor ons hebben aquariumplanten een zo’n breed temperatuur spec-

trum zodat het in de meeste gevallen wel goed gaat, die enkele uitzondering 

daargelaten. 

 

Licht 

Licht is een levensbehoefte van de planten. Zonder 

licht zijn planten ten dode opgeschreven, toch ech-

ter niet allemaal, er zijn planten die geen blad-

groenkorrels hebben en dus ook geen energie uit 

het licht kunnen halen voor hun groei, zij doen dit 

op een andere wijze door bijvoorbeeld te parasite-

ren op een andere plant. 

In onze onderwatertuinen komen deze echter niet 

voor. Zoals gezegd, licht is een levensbehoefte, 

maar de planten hebben toch wel enige voorkeuren. 

Deze voorkeuren hebben te maken met de hoeveelheid nuttige energie voor de 

plant die het licht bevat. Het rode spectrum van het witte licht geeft bijvoor-

beeld meer energie aan de plant dan het blauwe deel van het spectrum. Het ver-

haal dat rood licht de groei van de planten rekt en blauw licht de groei van de 

planten drukt heeft hiermede te maken en kunnen dus, zij het om andere rede-

nen als een juiste constatering beschouwen. Nu zit er in alle witte lichtbronnen 

een mengsel van een aantal kleuren. We kennen warmtint lampen en koele 

lampen wat zijn oorzaak vindt in de hoeveelheid rood of blauw licht dat er in 

een lamp verwerkt wordt. Nu zal het de plant niets uitmaken hoeveel van het 

ene en hoeveel van het andere soort kleur in de lamp aanwezig is, voor hem is 

alle licht goed, mits hij er voldoende energie uit kan halen voor de groei. 
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Bodem 

Zoals reeds eerder opgemerkt, veel van onze aquariumplanten zijn moerasplan-

ten. Moerasplanten halen voornamelijk hun voedsel voor de groei uit de bodem 

en in mindere mate direct uit het water. Echte waterplanten hebben wel wortels 

maar deze zijn meestal nodig voor de verankering van de planten om het weg-

spoelen te voorkomen en niet direct nodig voor de groei. Bij het opstarten van 

een aquarium zullen we hier bij dus terdege rekening mee moeten houden en 

zorgen dat we een ‘voedingsbodem’ in het aquarium aanbrengen. 

Zoals u ziet hebben we voedingsbodem tussen haakjes gezet. Dit is natuurlijk 

niet voor niets. In de aquariumspeciaalzaak zijn massa’s voedingsbodems te 

koop. Een keuze hieruit maken is dikwijls moeilijk, nog moeilijker is om de 

juiste samenstelling van de aquariumbodems te onderkennen. Want wat stop je 

nu onder het zand of grind in het aquarium. Is de gekochte voedingsbodem wel 

zodanig van substantie dat hij niet zal gaan rotten onder het zand, dikwijls 

moeilijk te beoordelen 

Er zijn ook voedingsbodems die bestaan uit gebakken kleikorrels, de voedings-

waarde hiervan is discutabel, in gebakken stenen zitten immers ook geen voe-

dingsstoffen meer. Er zijn nu twee mogelijkheden, u koopt de voedingsbodem 

in de aquariumspeciaalzaak of u maakt hem zelf. Koopt u de voedingsbodem 

dan is er toch een aspect waarop u moet letten en dat is dat u nooit de voorge-

schreven hoeveelheid in het aquarium gebruikt maar neem 1/3 deel van de 

voorgeschreven hoeveelheid en dat kan zelfs nog te veel zijn. Voorzichtig zijn 

met de gekochte voedingsbodem is hier zeker op zijn plaats. 

Want wat gebeurt er in de aquariumbodem? 

Nemen we bij de opbouw van een aquarium een bodem van gewassen rivier-

zand dan zullen in dit aquarium de echter waterplanten het wel doen. De moe-

rasplanten zullen in het begin een kommervol bestaan leiden. U hebt een goed 

filter op het aquarium staan en er zwemmen een redelijke school vissen in, u 

voert dagelijks en u ververst regelmatig een deel van het aquariumwater en bij 

dit verversen wordt gelijktijdig de bodem schoon geheveld. Na een tijdje gaat u 

het filter schoonmaken, het blijkt dan dat de eerste laag filterwatten, die het 

grof vuil opvangen, enigszins vettig aanvoelen. Het vuil blijft ook gemakkelijk 

aan de vingers plakken en moet er met zeep afgewassen worden. Iets dergelijks 

zit ook in de bodem want we zullen niet alle vuil er uit kunnen hevelen en het 

filter neemt ook niet alle vuil op. Dit residu blijft in de bodem en vormt hier 

een laag met meststoffen nu voor de moerasplanten die het na een eerdere rusti-

ge periode die wel noodzakelijk was voor de vorming van een wortelgestel en 

nu een voorraad voeding vinden om tot groei te komen. Alle afvalstoffen in het 

aquarium kunnen we nu eenmaal niet met een filterpot en hevelen ver-

wijderen, gelukkig maar. Denk nu niet dat als er minder geheveld wordt en een 

kleiner filter gebruikt wordt dat dan de voorraad plantenvoeding inde bodem 
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eerder tot een bepaald volume zal komen. In theorie is dit wel juist maar de 

voorraad plantenvoeding zal zich bijzonder vlug ophopen en er zal vlug een te 

grote hoeveelheid aan voedingsstoffen aanwezig zijn met het gevolg, en dat 

kunt u wel raden, blauwe algen. Klei en leem zijn nu zeer goed in staat om deze 

voedingsstoffen vast te houden en later aan de plantenwortels af te geven. 

Klei en zeker leem zijn een zeer goede stof om dit proces in goede banen te 

leiden en kunnen na verloop van tijd als voedingsbuffer optreden en de overtol-

lige afvalstoffen die we niet op de conventionele manier kunnen verwijderen 

opnemen en in een later studium aan de planten afgeven. 

 

Water 

Planten hebben ook water nodig, niet om te groeien maar om de voedings-

zouten in de plant te transporteren. Echte water-

planten hebben het in deze gemakkelijker dan 

landplanten, zij staan reeds in het water. In water 

is een grote verscheidenheid aan stoffen opge-

lost. Een aantal hiervan zijn nodig voor een goe-

de plantengroei. Maar de verhouding tot elkaar 

van al de opgeloste stoffen bepalen het type van 

het water. En zoals de vissen hebben ook de 

planten een voorkeur voor een bepaald type wa-

ter om goed tot ontwikkeling te komen. Een extreem voorbeeld is hier om zoet-

waterplanten in zeewater onder te brengen, zij zullen het in de kortst mogelijke 

tijd laten afweten en ter ziele gaan, alhoewel alle stoffen voor een goede plan-

tengroei aanwezig zijn maar de onderlinge verhoudingen zijn niet de juiste. En 

ook in zoetwater kunnen grote verschillen optreden, wat de reden kan zijn dat 

een bepaalde soort het in dat ene aquarium niet doet en in het andere aquarium 

wel. 

 

Voedsel 

Voor een goede groei heeft de plant voedingsstoffen nodig. Van de ene soort 

veel en van andere soorten weinig tot heel weinig. Een plant gebruik veel kool-

stof, dit is als CO2 in het water aanwezig. Het wordt geproduceerd door de vis-

sen en de bacteriën die in het aquarium aanwezig zijn. Ook wordt er door het 

water CO2 opgenomen uit de lucht, weliswaar niet veel want in onze atmosfeer 

is de hoeveelheid koolzuur slechts 0,03 %, maar toch. Deze 0,03 % blijkt toch 

voldoende te zijn om bij alle landplanten een goede, normale, groei te weeg te 

brengen. Waarom bemesten wij onze aquariumplanten nu zo extreem met 

CO2? 

De reden is dat we geen genoegen nemen met een matige groei van onze aqua-

(Vervolg op pagina 18) 
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Wij stellen aan u voor: 

        

 De Carassius auratus 

 

  beter bekend als:  

                                     

  De Goudvis 
 

 

 

Familie: Cyprinidae 

Herkomst: Oorspr. China, nu wereldwijd 

Lengte van de vis: Tot 36 cm 

Minimum lengte aquarium: 100 cm 

 

P 
as gekochte goudvissen zijn erg teer. Ze hebben een lange en zware reis 

achter de rug. Kweker, exporteur, vliegtuig, importeur, groothandel, 

winkelier en tenslotte uw viskom, aquarium of vijver. Steeds is de vis 

overgezet in water van een andere temperatuur en/of een andere samenstelling, 

bv hardheid, zuurgraad en zuurstofgehalte. Tijdens de reis worden ze minimaal 

gevoed om waterbederf te voorkomen. Ook is hun dag- en nacht ritme ver-

stoord. De slijmhuid die de vis beschermt tegen parasieten, bacteriën en andere 

ziekteverwekkers is door het vele overscheppen beschadigd. 

Raadzaam is het daarom om een waterverbeteringsmiddel aan het voor de vis 

agressieve chloorbevattende kraanwater toe te voegen. Dit ontchloort het water, 

bindt de zware metalen en beschermt de slijmhuid. Zorg dat het water van de 

nieuwe behuizing dezelfde temperatuur heeft als bet water in de zak waarin u 

de vis mee naar huis krijgt. Dit kunt u met een aquariumthermometer goed con-

troleren. 

Geef uw vis zoveel mogelijk ruimte. Niet meer dan twee stuks van ongeveer 5 

cm in een kom van 7 liter. De beste behuizing is een aquarium of vijver. Kiest 

u voor een viskom, neem dan liever een lage en brede kom dan een hoge en 

smalle. In de eerste kan door het grotere raakoppervlakte van water en lucht 

meer zuurstof in het water worden opgenomen en koolzuurgas uitgedreven 

worden. Vul een viskom daarom tot maximaal 3/4 deel. Zorg voor een lichte 

standplaats, maar geen direct zonlicht vanwege de hitte. 
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Wanneer de planten goed groeien geven ze zuurstof af en nemen ze koolzuur-

gas en andere afvalprodukten van de vis uit het water op. Waterpest, cabomba 

en penningkruid zijn hiervoor zeer geschikt. Staat de bak te donker dan gaan de 

planten dood en verbruiken ze juist zuurstof door het rottingsproces. Bruine alg 

op het glas geeft dit aan. Groeit er binnen korte tijd groene alg op het glas dan 

is de standplaats te licht. Groeien de planten goed en het glas blijft lang helder 

dan staat hij op de juiste plaats. 

Voer uw vissen niet te veel, maar ook niet te weinig. Ze mogen er niet mager 

uitzien, maar moeten een volle buikpartij tonen. Een maaltijd per dag is meestal 

voldoende. Al het voer moet binnen 5 minuten opgegeten worden. Overgeble-

ven voedsel resten maken het water troebel en bederft het. Geef ze ook eens 

levend voer, bv rode muggelarven, een ware delicatesse voor uw goudvissen. 

Hebt u geen levend voer in huis dan is dit ook in diepvriesvorm verkrijgbaar. 

(wel tevoren even ontdooien. red.) Als uw jonge kind de goudvis voert laat het 

dan korrels geven in plaats van vlokken. U kunt dan het aantal korrels klaarleg-

gen, zodat er niet teveel wordt gevoerd. Meestal zijn 1 of 2 korrels per dag vol-

doende. De vis eet ook waterpest. Zorg dat dit dus altijd ruim aanwezig is. 

Een goudvis kan zeker 15 jaar oud worden. Schoonmaken van de viskom doet 

u als volgt: Als het glas en het water niet vuil zijn kunt u volstaan met weke-

lijks 1/5 deel van het water te vervangen door kraanwater van dezelfde tem-

peratuur. Kook nooit het water, dit zal niet alleen het chloor, maar ook de zuur-

stof uit het water drijven. 

Zit er allen wat algaanslag op het glas, doe dan 4/5 deel van het water, de vis en 

de planten voorzichtig in bv een schone pan of emmer zonder zeep resten ed. 

Maak met het bekende kunststof huishoudschuursponsje het glas schoon en 

spoel de steentjes tot alle vuil eruit is. Vul de kom weer met het achtergehou-

den water en voeg weer 1/5 deel vers water toe. 

Als het water troebel is kunt u het beste enkele dagen niet voeren en dagelijks 

1/3 deel water vervangen tot het weer helder is. 

Ondanks een goede verzorging kan uw vis toch ziek worden of een afwijking 

gaan vertonen. Voor vele ziekten zijn goede geneesmiddelen te koop. 

 

Door: Jan van Loon 
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riumplanten maar we willen in een korte tijd een dicht goed groeiend planten-

bestand in ons aquarium hebben, we hebben blijkbaar niet het geduld om de 

natuur zijn gang te laten gaan om de planten hun normale natuurlijke groeisnel-

heid te laten behouden. Hier is niets mis mee want in de glastuinbouw wordt dit 

op grote schaal toegepast. Een klein experiment is 

hier misschien wel nuttig. 

Koop eens een groene bladplant in een tuincen-

trum. Zet de plant in de huiskamer en verzorgt de 

plant volgens voorschrift. Het blijkt nu dat de eer-

ste maanden de plant amper groei te zien zal ge-

ven. In de plantenkwekerij is deze plant in een 

korte tijd opgeblazen tot verkoopformaat met be-

hulp van CO2 bemesting. In uw huiskamer mist 

deze plant deze extreme CO2 hoeveelheid en hij 

zal zich moeten aanpassen aan de geboden CO2 

concentratie van 0,03 % van onze buitenatmos-

feer en zijn groei zal zeer matig zijn, althans nor-

maler dan de opgefokte groei in de plantenkwekerij. Dit gebeurt nu ook bij on-

ze aquariumplanten. Maar omdat wij ook CO2 bemesting toepassen merken we 

hier weinig van, maar het is wel zo. 

Naast de koolstof bemesting hebben de planten ook behoefte aan stikstof. Om 

aan deze behoefte te voldoen is een op peil gehouden biologisch proces in het 

aquarium nodig, want stikstof wordt in de vorm van nitraat opgenomen en dit 

een product van de afvalstoffen van voedselresten, uitwerpselen en urine die in 

de bodem en het filter omgezet worden. Deze stikstofcyclus gaat via ammoniak 

– nitriet – nitraat. Het aquarium is in deze enigszins zelfsupporting. Ook fosfor 

hebben de planten nodig en ook dit is een product wat in het aquarium gepro-

duceerd wordt, voornamelijk van de voedselresten. 

Ook het element kalium is nodig wat in combinatie met of nitraat of fosfaat 

door de planten opgenomen wordt uit het water. Een tekort hiervan is te voor-

komen door regelmatig water te verversen, want in leiding water zijn ook deze 

stoffel aanwezig. 

De stikstof in nitraatvorm wordt gebruikt voor de vorming van eiwitten en be-

vordert de bladgroei van de planten. Fosfaten bevorderen de vruchtbaarheid 

van de planten en zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de bloei van de 

planten maar ook voor de aanmaak van een goed wortelgestel zijn fosfaten no-

dig. Kalium zorgt voor een stevige en gezonde plant en verhoogt de weerstand 

van de planten tegen allerlei aandoeningen, zoals de beschadigingen bij het 

stekken van de planten. 

Afhankelijk wat men wilt moeten deze stoffen in een bepaalde onderlinge ver-

(Vervolg van pagina 15) 
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houding aan de planten gegeven worden. 

Vandaar dat plantenmeststoffen die in de 

tuincentra te koop zijn altijd voorzien zijn 

van de verhoudingsgetallen van N-P-K 

( Stikstof-Fosfor-Kalium). 

Maar we zijn er hiermee nog niet. 

Voor een goede groei zijn er nog een aantal 

stoffen nodig die we sporenelementen noe-

men, zoals Magnesium, IJzer, Borium, Mo-

lybdeen, Koper, Mangaan, enz. Alhoewel 

deze stoffen in een uiterste geringe hoeveel-

heid nodig zijn, vandaar dat we ze spo-

renelementen noemen, zij zijn van essentieel belang om zij dienen om andere 

stoffen zodanig te bewerken dat zij opgenomen kunnen worden door de plan-

ten. Is een van deze, zeg maar, hulpstoffen niet aanwezig dan vertonen de plan-

ten een z.g. gebreksziekte. We kennen allemaal het geel worden van de toppen 

of bladeren van de planten wat op een gebrek aan ijzer duidt. IJzermest toevoe-

gen is dan de boodschap maar als er daarbij ook een gebrek is aan Magnesium 

heeft ijzer toevoegen geen nut want het ijzer moet op een bepaalde manier met 

het magnesium verbonden worden om goed door de planten opgenomen te 

worden. Het zit toch allemaal wel ingewikkeld in elkaar. 

 

Waterbeweging 

In de natuur komen stilstaande wateren, lang-

zaam tot matig stromende wateren en snelstro-

mende wateren voor. Een plantensoort zal nooit 

in alle drie de genoemde wateren voorkomen. 

Moerasplanten vinden we voornamelijk in stil-

staande of matig stromende wateren. Zij zullen 

zich in ons aquarium wel thuis voelen. Van de 

echte waterplanten zijn er twee soorten, planten 

met rosetvormige bladeren en planten met lint-

vormige bladeren. Gaan we uit van snelstromend 

water dan is het logisch dat hierin planten voor-

komen met lintvormige bladeren, zoals b.v. Zosterella dubia, zij zijn in staat 

om dit snelstromend water te trotseren. 

Ook enkele Aponogeton soorten komen van nature in snelstromend water voor. 

Bijna alle overige aquariumplanten zijn geschikt voor ons normaal aquarium 

met zijn stilstaan tot zeer matig stromend water. 

Auteur:Jan de Wit 
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Uitslag districtskeuring 

Kop van Noord Holland 

 

 

naam deelnemer vereniging categorie totaal biol. 

     

R.Zuijdam A.V. Hugo Aqua vijver D1 388,0 70,5 

     

R.Duindam  A.V. Hugo Aqua A1 394,0 63,5 

J. v/d Werve A.V. Hugo Aqua A1 393,5 63,5 

H.Steenwijk A.V. De Glasbaars A1 390,0 63,0 

N. van Roon A.V. De Glasbaars A1 387,5 62,0 

D. ten Boer A.V. Hugo Aqua A1 386,5 62,0 

H. Wilmans Black Molly A1 385,5 61,5 

D.Cornelissen A.V. Hugo Aqua A1 385,0 62,5 

     

J.P.Poorte A.V. De Glasbaars A2 391,0 62,5 

J.W. Vierhout -          

Swenneker A.V. Hugo Aqua A2 388,0 62,0 

     

E.A. Vierhout A.V. Hugo Aqua C1 385,5 62,0 

Het A1 Aquarium van Henk Steenwijk 
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Het A1 Aquarium van Niels van Roon 

Het A2 Aquarium van Jeroen Poorte 
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Vergiftiging bij aquariumvissen 

 

V 
ergiftiging bij aquariumvissen is niet zo zeldzaam als men zou denken. 

De herkomst van de giftige stoffen kan verschillend van aard zijn, 

daarom dit korte overzicht. 

Door de natuurlijke stofwisselingsprocessen in het aquarium kunnen steeds 

giftige stoffen ontstaan die plotselinge of langzaam werkende vergiftigingen 

teweegbrengen. Uit rottend organisch materiaal kan zwavelstof gas ontstaan, 

dat in grote hoeveelheden dodelijk kan zijn. 

Dode vissen en slakken moet men daarom zoveel mogelijk verwijderen. 

Een teveel aan zon kan een schadelijke verschuiving van de pH waarde veroor-

zaken, vooral in alkalische richting. Ook hier treden vergiftigingsverschijnselen 

op met schadelijke gevolgen.  

Door waterbloei kan ammoniakvorming ontstaan, wat zéér gevaarlijk is. Wa-

terdieren kunnen een gif voortbrengen dat zeer nadelig of dodelijk is voor vis-

sen. Ook het gebruik van water uit natuurlijke bronnen, plassen of meren kan 

soms tot schade leiden wanneer er bv. meststoffen, bestrijdingsmiddelen of 

industriële afvalstoffen in deze wateren terecht gekomen zijn. 

Ook via de luchtpomp kunnen schadelijke stoffen in je aquarium komen, denk 

maar aan insecticiden die tegen vliegen of muggen gebruiktworden. 

De meeste vergiftigingen worden veroorzaakt door het gebruik van schadelijke 

verfstoffen, kitstoffen, enz. Maar ook door niet of slecht geïsoleerde metaalde-

len die aanwezig zijn in sommige aquaria. 

 

Voorbeeld:  

Aluminium:               giftig in kalkarm water 

Geoxideerd lood:      niet giftig 

IJzer:                         sterk giftig 

IJzer vertind:             bijna niet giftig 

Inox(rvs):                  niet giftig 

Wit:                          geëmailleerd ijzer niet giftig 

Koper:                      zeer giftig 

 

 

 

Overgenomen uit het blad van A.V. de Minor, Maastricht. 
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Zuurstof en evolutie gaan  

hand in hand 

(Voor de liefhebbers van algen.) 

 

W 
at hebben de evolutionaire reuzensprongen 

mogelijk gemaakt, van het begin van alle 

leven op aarde - 3,8 miljard jaar geleden - 

tot en met nu?  

Verwoestende inslagen van asteroïden, vulkaanuitbar-

stingen en hevige klimaatschommelingen beïnvloed-

den de ontwikkeling van het leven, maar nu laat impo-

sant paleontologisch speurwerk zien dat een onbedui-

dender factor – het kleine, maar levengevende mole-

cuul O2 – de hoofdrol speelde. 

In de kindertijd van de aarde, 4,5 miljard jaar geleden, 

zat er geen zuurstof in de zee en in de lucht. Maar zo’n 2 miljard jaar later 

brachten fotosynthetische cyanobacteriën zuurstof in de atmosfeer en kort daar-

op ontstonden onze directe voorouders: de meercellige algen. 

Vervolgens stagneerde de evolutie; tot een half miljard jaar geleden, want toen 

werden de oceanen voor het eerst tot op de bodem van zuurstof voorzien. Er 

ontstonden grote, complexe dieren. En door de zuurstof kon het dierenleven 

zich een paar miljoen jaar later ontwikkelen tot er een overvloed van geavan-

ceerde soorten was. 

Sindsdien gaan zuurstof en de evolutie hand in hand. Alle huidige hogere le-

vensvormen hebben hun bestaan te danken aan het zuurstofmolecuul en de oer-

bacteriën. 

Alle planten en algen produceren jaarlijks circa 2,7 x 1011 ton zuurstof. Rond 

80% van de zuurstof komt van algen in zee; de rest komt van landplanten. 

Alle organismen gebruiken ongeveer dezelfde hoeveelheid zuurstof als er 

wordt geproduceerd. De totale hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer, die zo’n 

4500 keer groter is dan de jaarlijkse productie, is daarom constant. 

 

 

Voor u gelezen op het internet. Uit: Aqua Verniam Post. 

http://www.clipartsalbum.nl/?l=nl-nl&m=start&c=&s=&p=3&t=20&q=vissen&e=1&i=113901&r=60
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Algemene ledenvergadering  
 

H 
et bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene leden-

vergadering, welke gehouden wordt op 25 april 2014.  in het vereni-

gingsgebouw aan de Rozenstraat 17 a te Den Helder.  

 

aanvang 20:00 uur. 

 

Agenda. 
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken . 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 5 april 2013 

3. Jaarverslag secretaris. 

4. Jaarverslag commissaris materieel. 

5. Jaarverslag penningmeester. 

6. Verslag financiële commissie. 

7. Verslag visbeurs commissie. 

8. Verslag  kantine commissie. 

9. Verslag redactie commissie. 

10. Vaststellen van de begroting 2014/bestuursbeleid 2014. 

11. Verkiezing leden voor de financiële commissie.  

12. Verkiezing leden voor de kantinecommissie     

13. Verkiezing leden voor de redactiecommissie 

14. Voorstellen leden. 

15. Rondvraag. 

16. Sluiting 

 

Toelichting op de agenda 
ad. 6  Dient volgens de reglementen schriftelijk te worden ingediend.  

ad. 10 Begroting is ter vergadering aanwezig 

De heer Jan Moorman is per direct gestopt. 

De heer Willem Jas heeft gevraagd of iemand het van hem wil overnemen. 

De heer Ronald van ‘t Ent heeft zich aangemeld voor beide functies . 
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Het bestuur heet de onderstaande leden en donateurs van harte welkom in de 

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

leven van uw hobby. 

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

samen met u kunnen oplossen. 

 

Nieuwe leden / donateurs:   

  

 

Nieuw ingeschreven 

leden  /  donateurs 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

 

 

 

 

Adverteren voor leden/donateurs gratis 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

O 
m onze leden te voorzien van nieuwe artikelen en verse aanvoer van 

planten en vissen zijn er een aantal leden op de achtergrond bezig om 

voor u niet alleen het mooiste te vinden maar dan ook tegen een rede-

lijke prijs. 

 

Wist u dat er elke week verse aanvoer is van onze aquariumplanten. 

 

Wist u dat er elke twee weken aquarium vis wordt geleverd. 

 

Wist u dat er maandelijks diverse aquarium artikelen worden geleverd van het 

kleinste onderdeel tot auto’s vol met grind. 

 

Wist u dat er om de twee maanden diepvriesvoer wordt geleverd. 

 

Wist u dat Ome Piet bijna elke week de zakjes met droogvoer, turf, filterkool 

en nog veel meer zit afte wegen. 

 

Wist u dat wij een professionele afmeet kan hebben aangeschaft zodat u altijd 

minimaal 500ml van de diverse aquarium vloeistoffen koopt. 

 

Wist u dat wanneer u vis of planten bestelt dit direct kan worden nagekeken of 

er voorraad is bij de groothandel. 

 

Wist u dat ik nu even niets meer weet om op te schrijven. 

 

Tom Looijestein 
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Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 


