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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
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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.
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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. 4)

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
e-mail website@deglasbaars.nl

Redactie:

Ronald van ‘t Ent, 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:
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1 x A5
2/3 x A5
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1/3 x A5
¼ x A5
1/6 x A5

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

€ 33,00

€ 25,00
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Bestuur
Voorzitter

Henk van Spelden
Fresiastraat 9

tel. 625460
1782 NS Den Helder

Betty Vellinga
Sperwerstraat 45

tel. 750799
1781 XC Den Helder

Willem Hiddingh
Steengracht 28

tel. 06-54913956
1781 RT Den Helder

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

voorzitter@deglasbaars.nl

Secretaris
secretaris@deglasbaars.nl

Penningmeester
penningmeester@deglasbaars.nl

Comm. materiaal
comm.materiaal@deglasbaars.nl

Lid bestuur / redactie

Ledenadministratie
Betty Vellinga

ledenadministratie@deglasbaars.nl

Sperwerstraat 45

Redactie
Ronald van ‘t Ent

redactie@deglasbaars.nl

tel. 06-14472066

Visbeurs-kernleden

Visbeursinkoper
Tom Looyestein

1781 XC Den Helder

visbeurs@deglasbaars.nl

tel. 06-30411902

Visbeurs-medewerkers.
Jos Wiedenhof
Alex Hendriks
Sven van Spelden
Openingstijden: woensdag 19:00
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Ans Borstel-Vos
Willem Hiddingh
Henk Steenwijk

Tom Wensink
Henk van Spelden
Ronald van ’t Ent

- 21:30 uur, zaterdag 10:00 - 12:00 14:00 - 17.00 uur

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
Kantinemedewerkers

kantine@deglasbaars.nl

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

Hans van Rooijen

AGENDA
Datum

Verenigingsinformatie
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I

Van de bestuurstafel

n het verenigingsblad van maart 2014 heb ik u het volgende geschreven t.a.v. het 65 jarig jubileum . We hebben als bestuur gesproken
over de opendagen of we die samen zouden laten vallen met het jubileum . Na lang wikken en wegen hebben we besloten om dit jaar geen
open dagen te houden . Ten eerste is het een hoop werk en ten tweede
we hebben het al een aantal jaren achter elkaar gehouden en wilden uiteindelijk eens iets anders maar dan ook heel iets anders . Het vivarium
2014 daar hebben wij als bestuur op ingezet . Het is een grote beurs die
in november van dit jaar gehouden gaat worden in Nieuwegein daar
hoort u later meer over . Op deze beurs komen de terrariumhouders , de
paludariumhouders , de reptielenhouders en aquarianen volledig aan hun
trekken . Een geweldige grote beurs die
je zeker een keer meegemaakt moet
hebben . Als bestuur hebben wij het
volgende besloten dat donateurs , leden
en niet leden de mogelijkheid geboden
wordt om met de bus of bussen gezamenlijk de beurs te bezoeken en wel
tegen gereduceerde prijzen . Voor donateurs en leden is de prijs gehouden op 12,50 euro dat is voor de bus en entree Vivarium Entree vivarium
kost al 10 euro dus voor de bus betaald u 2,50 euro. Voor niet leden kost
het 17,50 euro . Nog een voordeel is dat we niet in de rij hoeven te
wachten maar zo naar binnen kunnen . Zoal u ziet is dit heel wat anders
wij hopen dan ook dat er veel mensen op reageren . U kunt kennissen en
vrienden uitnodigen ze zijn van harte welkom . Hoe het verder geregeld
gaat worden dat hoort u t.z.t .
Henk van Spelden ( voorzitter )
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Onder de aandacht

Wij wensen iedereen een
fijne vakantie

Uw volgende clubblad ontvangt
u weer in de maand
Augustus

7

a.v. “De Glasbaars”

Dat is Latijn voor mij!

I

edere aquariaan die een tijdje met de hobby bezig is heeft er mee te maken.
De vertrouwde Nederlandse benamingen van vissen moeten plaats maken
voor die soms onuitspreekbare Latijnse benamingen.
Vooral wie iets minder bekende soorten in zijn aquarium wil houden moet naar
de wetenschappelijke naam overschakelen. Dikwijls is er een gangbare Nederlandse naam voorhanden, maar die kan tot verwarring leiden met soms desastreuze gevolgen.
Ik herinner mij een mail van een dame die mij vroeg of de clownvis goed houdbaar is in een beplant gezelschapsaquarium. Het was een mooie gestreepte vis
schreef ze er nog bij. Nu denk ik bij de clownvis, haar beschrijving van de vis
en de bak waarin ze hem wil houden automatisch aan de Botia macracantha, of
clownbotia die zijn naam dankt aan de rare manier waarop hij zich soms te ruste legt, op de zij of de rug, in een hoekje van de bak. Gelukkig wilde ik mijn
betoog over de Botia toch wat stofferen met een foto en dus zocht ik snel op het
internet wat beeldmateriaal bij mekaar. De eerste beelden die je te zien krijgt
van een clownvis zijn natuurlijk foto's van de Amphiprion ocellaris, of Anemoonvis, eigenlijk nog beter bekend als Nemo. Maar ik heb natuurlijk geen
klein mannen meer rondlopen die naar tekenfilms kijken! Stel je voor wat er
zou gebeurd zijn als ik had geschreven dat de clownvis, de Botia natuurlijk, het
zeer goed doet in een gezelschapsaquarium. En dan plaatst die dame op mijn
aanraden een zeevis in een zoetwaterbak! Ik zie die Nemo al zo ontsnappen
langs het toilet.
In dit geval ligt het uiteraard voor de hand dat je die fout niet maakt: iedereen
kent de tekenfilm en bij een dergelijke vraag gaat natuurlijk direct een alarmlampje flikkeren.
Maar om in de sfeer te blijven van de modderkruipers: wie weet welke vis er
edoeld wordt met modderkruiper? Is het de Misgurnus fossilis, de grote modderkruiper, ofwel de Acanthophtalmus kuhlii of Indische modderkruiper? Of
bedoelt de vraagsteller misschien toch de slijkspringer, de Periophthalmus barbarus, want ja slijk en modder dat is toch hetzelfde.
En als je dan slijkspringer intikt in Google dan is de eerste treffer die je krijgt
een Anableps anableps of vierogenvis. Geef vervolgens terug Anableps in en
de eerste foto die je te zien krijgt is er één van een Periophthalmus. Maar ja dat
is normaal, want uit de bijbehorende tekst kan je dan opmaken dat de schrijver
er helemaal niks van weet.
En wat zou je er van zeggen als we nu eens allemaal ons best doen en toch La8
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Kees Groot Horeca Den Helder
Groothandel voor horeca en grootverbruikers

Energieweg 9
1785 AD Den Helder
Telefoon: 0223 63 14 14
Fax: 0223 63 36 94
Mail: info@keesgroot.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:30 uur
Zaterdag: 09:00 - 12:00 uur

Woning- en projectstoffering
VAN ROSSUM WONEN
- Love your living -

Winkelcentrum Duinpassage
Texelstroomlaan 108-110

Den Helder
tel: 0223-636559

www.vanrossum-wonen.nl
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tijn proberen te praten (en hier en daar een woordje Grieks). Met een beetje
asiskennis kom je al een heel eind.
Laten we beginnen met de telwoorden:

* één - uni
* twee - bis of bi
* drie - tri
* vier - tetra
* vijf - penta
* zes - hexa

Deze telwoorden geven aan dat een vis één of meer, al naar gelang het gebruikte cijfer, kenmerken heeft. De lijst met kenmerken is natuurlijk zeer lang, maar
hier volgen er een paar:

* gelijnd - lineatus
* gepunt of gestipt - punctatus
* gestreept - fasciatus
* gevlekt - maculatus
* met ogen - ocellatus

De kleur van de vis kan natuurlijk ook gebruikt worden bij de naamgeving.
Zo vinden we volgende woorddelen soms terug:

* wit - albus
* rood - ruber of rubro
* roze - rosaceus
* zwart - niger
* blauw - coeruleus
11
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Lichaamsdelen worden eveneens in de naam verwerkt.
Zo kennen we:

* baard - barbus
* vinnen - pinnis
* schub - lepis
* staart - ura
* lip - cheilos
* mond - stoma
* tand - brycon
* voorhoofd - frons

Verder worden soms plaatsnamen en namen van rivieren gebruikt.
De naam van de ontdekker van de vis of van de persoon die de eerstbeschrijving deed wordt natuurlijk ook geregeld teruggevonden. Heb je al gehoord
van Beckford, Riddle, Jordan, ...
Een aantal voorvoegsels die
ook geregeld terugkomen
zijn:

* half - hemi
* eenvoudig - haplo
* klein - micro
* groot - macro
* anders - hetero
* veel - multi
* klein - nanno

12
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Heeft alles voor
uw huisdier

Spoorgracht 30
1781 CD, Den Helder
Telefoon: 0223-684878
www.blokkerdiervoeding.nl

Elektro-Rama
De winkel voor alle elektronica
Wezenstraat 3, 1781GJ, Den Helder
0223-619381

www.elektro-rama.nl
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Wat zou jij dan maken van Barbus nigrofasciatus, Astronotus ocellatus, Nannostomus bifasciatus, Nannostomus beckfordi, Hemichromis bimaculatus, Jordanella floridae.
En ga zo maar door...
Uiteraard wordt hetzelfde
systeem ook bij andere diersoorten gebruikt.
Als voorbeeld een paar termen die voorkomen bij de
kameleon- chamaeleo

* berg - montium
* panther - pardalis
* kort - brevis
* hoorn - cornis
* jukdrager - furcifer
* slank - gracilis

Wie iets van kameleons kent weet zeker hoe een Furcifer pardalis, een
Calumma brevicornis of een Chamaeleo gracilis er uit zien. Zo zie je
maar dat je met een beetje kennis van woordjes en voorvoegsels al een
heel eind geraakt. In elk geval zal iedereen die de wetenschappelijke
benaming gebruikt met dat dier naar huis komen dat hij oorspronkelijk
ook bedoeld heeft.
En onze beide clowns, de Botia en de Anemoonvis zullen mekaar, gelukkig maar, niet leren kennen.
Door Roger Veltens, bewerking R.A. Hoofs
(Vervolg op pagina 18)
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Wij stellen aan u voor:
De Chanda ranga
Bij ons allen meer bekend als:
De Indische glasbaars

:
Familie: Centropomidae
Herkomst: India, Birma, Thailand
Lengte van de vis: Tot 7 cm
Ph: 6 - 7
Gh:8 - 12
Temp: 24 - 27 C

H

et visje waaraan onze vereniging haar naam dankt, behoort tot de familie Centropomidae. Het glasbaarsje behoort tot de oudste aquariumvissen van Nederland, aan het begin van de vorige eeuw werden zij voor
het eerst in Duitsland geïmporteerd. Enkele jaren daarna verschenen ze ook in
Nederland.
Verspreiding:
Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, en Malaysia. Naar zeggen
ook in Nepal
16
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Beschrijving:
Het lichaam is gedrongen van vorm, zijdelings afgeplat. De rugvin is in tweeën
gedeeld, het voorste gedeelte heeft alleen maar vinstralen. zoals de naam al
zegt is deze vis doorzichtig! bij de juiste belichting is er een prachtige blauwe
glans op het lichaam en zijn de vinnen goudgeel glanzend.
Verzorging:
Deze glasbaars wordt onder andere in India gevonden waar deze vissen gevonden worden in verschillende kustwateren. Dit betekend dus dat zij gewent zijn
aan water met zout zij zullen het dus goed doen in brakwater. Rustige scholenvis die een beetje schrikachtig is en dus samen gehouden moet worden met andere rustige soorten. Als ze in een te klein schooltje worden gehouden zijn ze
heel schuw en laten zich niet vaak zien. Als u ze in een redelijke school houd
(minstens 10 dieren) dat zult u vaak van deze beesten kunnen genieten. De bodem moet donker zijn en het aquarium moet dicht beplant zijn, zodat er voldoende schuilplaatsen ontstaan.
Voortplanting:
De kweek is vrij eenvoudig te verwezenlijken. Een verhoging van temperatuur
en een goede waterverversing zetten de dieren vaak aan om in de morgen eieren af te zetten (vooral als er zon in de bak schijnt in de ochtend). Na 24 uur
komen de jongen uit en nog een dag later zwemmen ze vrij. De jongen zijn zeer
moeilijk groot te brengen.
Voeding:
Als voer eten de vissen het liefst levend voer, droogvoer wordt met mate geaccepteerd.
Opmerking:
Regelmatig worden deze beesten helaas aangeboden met ingespoten kleurstof
(zie foto) dit is zeer onnatuurlijk en helaas naast het feit dat het pijnlijk is voor
de bis verzwakt het de vissen ook. Deze vissen zijn dan ook meer vatbaar voor
ziekten dan niet ingespoten soortgenoten.
Bron: www.aquafora.nl
Tekst: BiancaB
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CO2 toevoegen
Om te kunnen groeien hebben planten 3 dingen nodig:
1= Licht;
2= CO2;
3= Voedingsstoffen.
In dit artikel staat alle belangrijke informatie die nodig is om CO2 toe te voegen in het aquarium. CO2 is de scheikundige naam voor het molecuul Koolstofdioxide. Dit molecuul is opgebouwd uit 1 koolstof (=C) atoom en 2 zuurstof (=O2) atomen. Bij kamertemperatuur en niet onder druk, bevindt dit molecuul zich in gasvormige toestand en wordt ook wel Koolzuurgas genoemd.
Moeder natuur heeft planten zo ontwikkeld dat zij dit CO2 gas gebruiken voor
fotosynthese. Dit is het proces waarin licht door de bladgroenkorrels in de bladeren
wordt
omgezet
in
kool-

Cryptocoryne becketty is een moerasplant die in het aquarium altijd
onder waters staat

hydraten/suikers. Deze suikers dienen als energiebron voor de plant. Als voorbeeld nemen we het molecuul Glucose. Glucose is een type suiker welke bestaat uit 6 Koolstof (C) atomen, 12 waterstof (H) atomen en 6 zuurstof (O) atomen. Planten gebruiken de koolstof (C) uit het CO2 om suikers aan te maken
en zo hun energie te krijgen. Zonder energie kunnen ze niet groeien en gaan ze
dood.
Hoe gaat dat in de natuur? Veel van onze aquariumplanten zijn moerasplanten
en in de droge periode staan zij met hun bladeren boven water. Zij nemen zo de
18
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Kijk, kies en koop in onze nieuwe web-

Kantoor- en printersupplies voor thuis en op kantoor,
Makkelijk betalen met iDEAL. Ukunt uw bestelling
ophalen in onze winkel (Industrieweg/Ravelijncenter) of
laten bezorgen. Kijk op www.egner.nl

Egner thuis op kantoor. Industrieweg 27, 1785 AG Den Helder, t: 0223 - 673333 info@egner.nl
Onderdeel van de noordhuis groep met vestigingen in Meppel, Zwolle, Emmeloord en Den Helder
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CO2 op die in de lucht zit en zoals we weten is er aan kooldioxide geen gebrek
in de atmosfeer. Zodra het regenseizoen begint of wanneer de planten met hun
bladeren onder water komen te staan, vormen de planten nieuwe bladeren. De
nieuwe onderwaterbladeren hebben een andere vorm en zijn aangepast om voedingsstoffen en CO2, die zijn opgelost in het water, op te kunnen nemen.
In veel gevallen komen onze aquariumplanten uit gebieden met zacht en zuur
water. In zacht en zuur water lost CO2 gemakkelijker op en blijft vrij opneembaar doordat het zich niet bindt aan carbonaten (kalkzouten) als Calcium etc.
Het opgeloste CO2 is beschikbaar voor zo lang de voorraad strekt en wordt
door stroming constant aangevoerd. Planten in de natuur hebben bovendien
veel meer water tot hun beschikking. In verhouding staan er in ons aquarium
veel meer planten per liter water dan in de natuur. Dit is de voornaamste reden
dat er in het aquarium een CO2 tekort ontstaat als er veel planten aanwezig
zijn.
CO2 en hard water:
In hard water (water met een hoge GH en
KH) gaat het CO2 molecuul een reactie aan
met de opgeloste zouten/carbonaten (o.a.
Calcium en Magnesium).
Hierdoor is het voor planten niet of nauwelijks meer opneembaar. In een aquarium
met hard water kan het zijn dat aquariumplanten hun CO2 halen uit de gebonden
zouten. We zien dan een witte neerslag op
de bladeren, doordat de CO2 uit de zouten
is gehaald en de zouten als wit poeder (kalkafzetting) achterblijven op de bladeren.
Om het binden van vrij opneembare CO2 met de zouten tegen te gaan, geven
we bij een beplant aquarium de voorkeur aan water met een lage hardheid
(GH van 4-8). In zacht water hoeft dus in verhouding minder CO2 toe te
worden gevoegd om vrij opneembaar te zijn.
CO2 en verlichting:
Zoals gezegd is CO2 de belangrijkste bron voor het maken van energie voor de
planten. Dit doen zij onder invloed van het licht. In onze aquaria is een hoge
lichtintensiteit wenselijk, omdat dit het proces van de fotosynthese en daarmee
de groei bevordert. Veel licht zorgt voor een frisse en levendige indruk van het
aquarium, maar ook voor een compacte groei van aquariumplanten. Onder hoge intensiteit blijven bladeren over het algemeen kleiner en zijn de internodiën
korter. Rode planten ontwikkelen een intensere kleur en voorgrondplanten ontwikkelen zich meer in de breedte. Het kan dan ook niet anders, dan dat wan21
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neer wij onze planten ruim belichten, wij ook zorgen dat de planten in hun CO2
behoefte worden voorzien. In een aquarium met veel licht en weinig CO2 zullen de planten dus slecht groeien. Ze willen wel, maar worden in hun ontwikkeling beperkt door een gebrek aan CO2. Door het gebrek aan CO2 en de slechte
plantengroei worden ook voedingsstoffen als Nitraat, Fosfaat en sporenelementen niet door de planten opgenomen. De fotosynthese stopt en de planten zijn
ook niet meer in staat om zuurstof aan het ecosysteem af te geven met alle gevolgen van dien. De algen maken in dit geval graag gebruik van de extra portie
licht en de aanwezige voedingsstoffen. Een veel gehoorde oplossing voor alg
problemen die door deze onbalans ontstaan is: verminder de verlichting. In veel
gevallen werkt dit, want in verhouding
hebben de planten te veel licht en te weinig CO2. We kunnen dit ook omdraaien
door te zeggen: verhoog de CO2 dosering.
Voor de gezondheid en stabiliteit in het
ecosysteem is een gezonde plantengroei
van essentieel belang. Gezonde planten
geven zuurstof en vitale stoffen af aan
de vissen, bacteriën en andere microorganismen en verrijken de natuurlijke balans. De totale indruk van het
aquarium wordt bepaald door de frisheid van de beplanting en niet door
de pracht van de vissen!
Hoe kunnen we CO2 toevoegen:
Nu we hebben aangetoond dat CO2 van onmisbaar belang is voor aquariumplanten, kunnen we dit op verschillende manieren in het aquarium toevoegen.
Bio-CO2 met de gist methode
Met een mengsel van gist en suiker wordt door bacteriën CO2 geproduceerd.
Dit is een goedkope oplossing en je hebt dan ook het nodige werk. Het is met
deze methode vrijwel onmogelijk om een constante dosering toe te voegen.
CO2 schommelingen zijn onwenselijk en wekelijks moet je weer aan de gang
om een nieuwe mix op te starten. Zelfs voor de doe-het-zelver zitten er veel
nadelen aan. ‘s Nachts kun je het bijvoorbeeld niet uit zetten, ziet het er niet
fraai uit en is het niet praktisch.
CO2 uit brandblussers
Onveilig, raadselachtige kwaliteit van het koolzuurgas en omslachtig.
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CO2 uit elektrolyse reactie / Carbo plus
Door stroom op een koolstofplaat te zetten wordt CO2 gevormd. Zo’n koolstofplaat ziet er natuurlijk niet fraai uit in het aquarium. Dit systeem is ook lastig te
doseren en de koolstofplaten dienen regelmatig te worden vervangen.
CO2 uit tabletten
Er zijn tabletten die je in een bakje aan de rand
van het aquarium kunt hangen welke langzaam
CO2 aan het aquarium afgeven. Ook met dit systeem is het doseren onmogelijk.
CO2 uit vloeistof
In de beschrijving hierboven is aangetoond dat
planten koolstof nodig hebben. Er is een koolstofbron voor planten op de markt in een vloeibare variant. Dit wordt ook wel
‘vloeibare CO2' genoemd en bevat voor planten opneembaar koolstof. Dit is
ook eenvoudig te doseren en heeft een positieve uitwerking op aquariumplanten. Het gaat algengroei tegen, maar kan ook schadelijk zijn voor mos-soorten.
Op de lange termijn en voor grote aquaria kan dit ook een vrij hoog kostenplaatje opleveren
CO2 uit gasflessen
Eigenlijk is de enige goede manier om CO2 toe te voegen met een CO2 gasfles.
De hogere aanschafkosten zijn een nadeel, maar daarentegen besparen ze veel
ellende. Hierdoor is een systeem met een CO2 fles, naaldventiel en nachtafsluiting een waardevolle investering. Zo’n systeem gaat jaren mee. De CO2 fles
dient eens in de zo veel tijd te worden hervuld. Het opnieuw vullen is relatief
goedkoop. Met een naaldventiel is precies de juiste hoeveelheid af te stemmen
op de behoefte van de aquariumplanten. ’s Nachts kan het systeem worden uitgeschakeld, zodat wordt voorkomen dat er onnodig CO2 wordt verspild.
Hoe krijgen we het CO2 in het aquariumwater opgelost?
CO2 ladder
De CO2 bellen zijn eenvoudig te tellen doordat deze over een ladder naar
boven rollen en langzaam oplossen. Deze ladders zijn lomp, maar goedkoop.
CO2 atomizer
Een oplossing om CO2 in het aquariumwater op te lossen is een CO2 atomizer. De atomizer bestaat uit een bruissteen en kan in de slang van de filteruit25
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stroom worden geplaatst. Het passerende water neemt de CO2 belletjes mee.
Prima oplossing om de techniek uit het zicht te houden en toch het CO2 goed
op te lossen en te verspreiden in het aquariumwater. Een nadeel kan zijn dat de
CO2 belletjes worden meegevoerd door de filteruitstroom. Een ander nadeel is
dat niet te zien is wanneer deze gereinigd dient te worden en ook de hoge vereiste gasdruk kan als nadeel worden beschouwd.
CO2 reactor
Een CO2 reactor is ook een handige oplossing om CO2 zo compleet mogelijk
op te lossen in het aquariumwater. Deze wordt ook na het filter geplaatst in het
aquariummeubel en in het passerende water wordt de CO2 zo veel mogelijk
opgelost. De techniek is hiermee mooi uit het zicht weggewerkt.
CO2 diffusor
Een goede CO2 diffusor verdeelt de CO2 in kleine belletjes die makkelijk in
het aquariumwater worden opgelost. Dankzij een poreuze schijf wordt de CO2
verdeeld in kleine belletjes. De voordelen zijn dat eenvoudig te zien is hoeveel
CO2 er wordt toegevoegd en dat dit er decoratief uit kan zien. De nadelen zijn
dat een CO2 diffusor vuil kan worden en in het zicht in het aquarium aanwezig
is. Echter, een kwalitatief en mooi vormgegeven CO2 diffusor mag gezien worden en voor ieder type aquarium is wel een geschikte CO2 diffusor die de CO2
op een passende wijze oplost.
Wat hebben we nog meer?
CO2 bellenteller
Met behulp van een CO2 bellenteller kunnen we exact bijhouden hoeveel CO2
we doseren. Deze teller hangt buiten het aquarium. Door het aantal bellen per
seconde te tellen en de aquariumplanten te observeren, kunnen we bepalen of
we meer of minder CO2 moeten toevoegen. Een erg handig instrument!
CO2 Drop Checker
Met een CO2 Drop Checker kunnen we aan de hand van de kleur van de vloeistof in dit instrument, bepalen of het CO2 gehalte voldoende is. Is de kleur van
de indicator vloeistof niet wat het moet zijn, dan kan er desgewenst meer of
minder CO2 worden gedoseerd. Het voordeel is dat je in 1 oogopslag ziet of
het goed zit of niet. Het nadeel is dat dit instrument in het aquarium in het zicht
hangt en dat de vloeistof regelmatig vervangen moet worden. Dit instrument
dient dan ook als indicator. Door bijvoorbeeld afdoende watercirculatie kan de
waarde afwijken van het gemiddelde.
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De CO2 KH/pH tabel
Er bestaat een tabel waarmee het CO2 gehalte van het water kan worden berekend aan de hand van de KH en pH. De nauwkeurigheid van deze tabel is voor
een aquarium, waarin allerlei stoffen zijn opgelost die de pH en KH kunnen
beïnvloeden, onzeker. Rekenen met aquariumwater wat zuurder wordt door
looizuren etc. heeft invloed op een correcte uitkomst bij deze tabel. De tabel
zou dan ook alleen moeten dienen als indicatie, zonder er al te harde conclusies
aan te verbinden.
De pH controller
Met een pH controller kan het CO2 systeem worden in of uitgeschakeld als de
ingestelde pH waarde is bereikt. Het systeem kan bv. worden ingesteld op pH
6,8. Wanneer de opgeloste CO2 door planten
wordt gebruikt en de pH stijgt naar bv. 7,0 dan
zal de pH controller het CO2 systeem inschakelen om de pH weer te laten zakken. Het voordeel
is een bijna altijd constante pH waarde. Het nadeel is dat de pH controller regelmatig moet
worden geijkt, om nauwkeurig te blijven. Een
interessant systeem met vaak een aardig prijskaartje. Over het algemeen overbodig wanneer
het normale CO2 systeem eenmaal goed is ingesteld op de hoeveelheid beplanting en watersamenstelling. Zonder een pH controller stellen we het CO2 systeem dusdanig in, zodat er constant genoeg CO2 aan het water wordt toegevoegd als de verlichting brandt. Ook hiermee worden schommelingen voorkomen en is er een constante aanvoer van CO2.
Waar houden we nog meer rekening mee?
De beste indicatoren voor een juiste hoeveelheid CO2 in het aquariumwater
zijn de aquariumplanten. Groeien deze goed? Groeien zij compact? Geven de
aquariumplanten zichtbaar zuurstof af (assimilatie)? Als het antwoord ja is, is
de kans groot dat het met de CO2 en verlichting wel goed zit. Groeien de planten slecht/niet snel genoeg, groeien juist met te lange internodiën, is er witte
aanslag op de bladeren, is er veel alg aanwezig? Als hierop het antwoord ja is,
is het verhogen van de CO2 dosering aan te bevelen. Voor planten is de verlichting een belangrijke factor, maar dit geldt ook voor algen. Het is daarom
belangrijk om er eerst voor te zorgen dat de CO2 dosering is afgestemd op de
hoeveelheid licht. Het te veel doseren van de CO2 is best moeilijk. Bij meer
CO2 en goede assimilatie van de planten wordt er ook veel zuurstof geproduceerd voor de vissen en micro-organismen. De meeste vissen en planten doen
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De Laatste bladzijde

N

ee niet schrikken, bovenstaande betekent niet dat dit ook het laatste
clubblad is wat bij u in de bus valt..
Het betekend alleen dat dit voor mij de laatste pagina als redacteur is.
Een kleine terugblik: Mijn eerste clubblad als redacteur is gepubliceerd in januari 2003 na een periode van 2 jaar als visbeurshouder.
In de functie als visbeurshouder voelde ik mij niet zo prettig, en de toenmalige
redacteur Ronald Kruidenier zag het ook niet meer zo zitten. De oplossing lag
voor de hand, Ronald werd visbeurshouder en ik ging de redactie doen.
Ik weet nog mijn eerste bladzijde. Ik deed daarin een oproep dat ik een blad
wilde maken die niet enkel voor maar ook
door de leden gemaakt zou worden.
Ik wilde dus ervaringen en kopij van de leden ontvangen, zodat het niet een knipselkrantje zou worden met gekopieerde artikelen door een ander geschreven.
Helaas is mij dat na vele oproepen niet gelukt. De inzendingen die ik in al die jaren
heb ontvangen zijn op 2 handen te tellen.
Maar verder niet geklaagd, ik heb het blad al
die jaren met veel plezier gemaakt en heel
plezierig samengewerkt met o.a. Jan Moorman (druk en lay-out) en Tom Looyenstein
(visbeursnieuws). Ik wil hun langs deze weg ook daarvoor heel erg bedanken.
Waarom dan gestopt? Na zoveel jaar ontbreekt het mij aan nieuwe inzichten en
ideeën, en dan is het goed dat er weer een frisse wind door ons clubblad gaat
waaien door iemand met een andere kijk en hoe het beter kan.
Ook Jan Moorman is er om persoonlijke redenen mee gestopt.
Het is tegenwoordig heel erg moeilijk om vrijwilligers te vinden, voorbeelden
genoeg van verenigingen die om het gebrek daaraan ermee zijn gestopt
Ik ben dan ook heel erg blij dat we Ronald van ’t Ent bereid hebben gevonden
om zowel de functie van redacteur als die van Jan over te nemen.
Ronald bedankt, ik hoop dat we nog vele clubbladen van jou mogen ontvangen
Wilt u ook iets doen voor onze vereniging????????????????
U weet de weg.
Tot ziens in ons clubgebouw
Willem Jas
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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
In deze tijd van computers. laptops en i-pads kunnen wij als vereniging natuurlijk niet achterblijven. Zoals u weet heeft de vereniging een eigen website met hierop alle laatste nieuwtjes, maar als u nog beter op de hoogte
wilt worden gehouden dan kunt u ook kijken op onze Facebook pagina.
Deze pagina is opgestart door Niels om het Vivarium mede te promoten, maar kan u zeer ook snel van nieuwtjes voorzien van onze vereniging, mocht u automatisch nieuws willen krijgen via Facebook dan zult
u deze pagina als vriend moeten accepteren.
Niet allen informatie kunt u via het web verkrijgen maar wij zijn ook bezig met
een bestel c/q aanvraag formulier te maken zodat u rechtstreeks iets
kunt bestellen of een prijsopgave kunt doen dit zit nog in de spreek
woordelijke pen maar het komt eraan.
Zoals u waarschijnlijk al gehoord of gezien heeft de grootste aquariumbeurs
van Nederland word dit jaar weer georganiseerd. Deze beurs heeft ruim
12.000 vierkant meter hobby plezier voor elk wat wils, en ook dit jaar
staat u vereniging met een stand op deze beurs. rondom deze beurs en
ons eigen 65 jarig bestaan worden er enkele festiviteiten georganiseerd.
Volg onze mededelingen in het boekje, onze website en natuurlijk de
Facebook pagina.
Tot slot even een rectificatie in het vorige boekje stond dat ome Piet van alles
afweegt, maar hij word natuurlijk geholpen door zijn assistenten Ome Wim en
onze eigen Ans.
Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder
IJZERHANDEL

Industrieweg 2aa
1785 AG Den Helder
Tel. 0223-661007
Aan:

De specialisten in:
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gereedschappen
ijzerwaren
elektrische gereedschap
graveerwerk
hang- & sluitwerk
bevestigingsmiddelen

