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AL MEER DAN 40 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HELDER
Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC Den Helder
www.theokomen.nl
tel. 0223-615284 email: info@theokomen.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, mei 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. 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:

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

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
4

Verenigingsinformatie

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

Richard Kramer (Finan. Beheerder)

tel. 06-46327178

Martijn Klaver

tel. 06-29371918

Cor Tuithof

tel. 06-23016622

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
22 november 2014
23 november 2014

Verenigingsinformatie

Onderwerp
Vivarium 2014
Vivarium 2014

Tijd
10:00
10:00
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V

Van de bestuurstafel

oor de meeste van u zit de vakantie er waarschijnlijk weer op en
sommigen zijn nog op vakantie . In ieder geval hoop ik dat u
een mooie vakantie hebt gehad waardoor u uitgerust en weer
met voldoende energie de dingen kunt oppakken die even op een laag
pitje gezet waren .
Dat geld ook voor ons in de vereniging ook daar hebben een aantal zaken stil gelegen die we weer met frisse moed gaan aanpakken . De voorbereiding voor het Vivarium 2014 begint steeds meer gestalte te krijgen
daar houden wij u uiteraard regelmatig van op de hoogte . Laten we er
met ze allen iets moois van maken , want dat verdiend deze vereniging .
Tot ziens in de visbeurs

Henk van Spelden ( voorzitter )
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Limnophila chinensis var. aromatica

Familie
Hoogte
Lichtbehoefte
Temperatuur
Ph

Scrophulariaceae
15-40cm
Normale belichting
18-30 C
5-8

Deze limnophila soort wordt in Azië veel gebruikt in de keuken waar hij
'Rice paddy herb' wordt genoemd.
Deze plant is ook geschikt voor het aquarium waar hij mooi frisgroen
blijft. Het is geen veeleisende plant en is, ondanks zijn kruidige eigenschappen, niet giftig.
Staat ook bekend als Limnophila sp. wavy green en Limnophila aromaticoides
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Hallo mede Glasbaars leden
Er is een nieuwe tijd aan gebroken met een nieuwe redactie voor het
clubblad “Tussen lange jaap en kuitje” van de Glasbaars.
ik Ronald van ’t Ent ga redactie voeren van het blad.
Maar eerst wil ik de oude redactie bedanken voor al
hun werk van de afgelopen jaren:
Jan Moorman en Willem Jas bedankt.
Nu hoop ik dat het blaadje net zo’n aantrekkelijk
wordt als voorheen en voor iedereen. Nu weet ik ook,
dat niet iedereen gelijk is dus iedereen heeft andere
wensen. Ook bij deze vraag ik jullie hebben jullie
weetjes voor de mede leden schroom dan niet en
stuur het in, zodat alle kennis gedeeld kan worden.
Ik zou wel een nieuw hoofdstukje in willen voeren en dat is “de persoon
en zijn vissen”.
En hierbij wil ik gelijk aan iedereen een oproep doen om een kort verhaaltje te schrijven over je zelf en je binding met je aquarium.
Je tekst kan je sturen naar redactie@deglasbaars.nl.
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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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“De persoon en zijn vissen”
Nu zal ik zelf hiermee beginnen zo dat iedereen
weet wie ik ben en hoe ik bij de Glasbaars ben
gekomen.
Ik ben dus Ronald van ’t Ent en vanaf m’n jeugd
ben ik warm gestoomd met de vissen door mijn
vader en zijn aquariumvrienden: Ad van der Snepscheut en Jan van Santen.
Zij waren toen die tijd ook lid van de glasbaars ,
dit was in de jaren 70 t/m eind jaren 80.
Mijn vader bouwde zijn eigen aquariums, zo had hij voor in de woonkamer een
bak gemaakt van 1,50m bij 0,45. Later ook nog een hoekbak en deze ik heb
meegenomen naar m’n eerste flatje. Toen
ben ik even een periode gestopt en ben ik
verhuist naar de Visbuurt waar ik de bak
weer op gebouwd heb en ben ik ook lid geworden van de Glasbaars.
Ik vind een aquarium erg rustgevend, ik kan
er uren naar kijken.
Het is een wereld op zich en dan al die vissen en garnalen die zo vrij en druk zijn met
hun bezigheden , het is als een levend schilderij.
Ja,... je heb er soms wel wat werk aan om hem schoon te houden en ook in te
richten naar je eigen smaak.
Ik heb nu vier bakken staan, dat is de hoekbak voor siervissen, een zuil van
80cm hoog dat is een guppenbak. Dan heb ik nog twee bakken van 80cm, één
voor sier garnalen en algeneters en de laatste bak heb ik in vieren verdeeld,
daar wil ik vier verschillende soorten garnalen in houden en ik heb een klein
vijvertje in me achter tuin waar ik een paar koi’s in heb. Zo jullie zijn nu allemaal op de hoogte van mijn leven met het aquarium en vijver.
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Bodemreiniger voor kweekbakken
Voor het reinigen van een kweekbak is deze bodemreiniger een simpele hulpstukje. Je hoeft alleen de bodemreiniger over glas te halen en de aanslag/vuil
wordt afgezogen. Bovendien is de kans dat u de aller kleinste visjes meezuigt
tot een minimum beperkt!
Zelf de discusvissen kijken
rustig rond, hoe je de bodem
afzuigt.

Bouwbeschrijving
 Aan het uiteinde van een “Eheim uitstroombuis gebogen” plaat je een

afsluitdopje.
 Aan de onderkant van de buis

maak je een lange gleuf van 3mm
breed, Deze lange gleuf wordt het
aanzuig gedeelte voor het vuil.
 Langs deze gleuf plak je twee
stukjes zachte klitten band. Een
boven de gleuf en een onder de
gleuf. Het zachte gedeelte van het
klittenband maakt de bodem beter-schoon dan het harde gedeelte
van het klitten band.
 Plaats een slag aan het uiteinde
van de uitstroombuis en zuigen
maar!
Opmerkingen
De Eheim uitstroombuizen zijn te
koop in verschillende diameters
9/12 mm of 12/16 mm.

Hoe groter de diameter van de slang/
uitstroombuis des te groter is de zuigkracht!

Bron: http://discuszolder.nl/doe-het-zelf/bodemreiniger-voor-kweekbakken/
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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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Niks is het zelfde
Een aantal weken geleden waren mijn vrouw en ik op visite bij de familie
Steenwijk u kent het wel… gewoon gezellig even bij kletsen over alles en nog
wat maar wat altijd weer ter sprake komt is het aquarium en de vereniging.
Niks bijzonders zou u zeggen want wat moet je daar na zoveel jaren nog over
zeggen . Mijn vrouw zegt wel eens als ik jullie zo hoor praten dan denk ik bij
mezelf waar halen jullie het vandaan , uren lang praten over iets wat morgen
weer het zelfde is . In de ochtend gaat het licht aan de vissen komen uit hun
slaap stand ,de plantenkoppen gaan weer open en dat dag in dag uit. Ja zeg ik
dan….. en toch is het steeds weer anders . De natuur is nooit het zelfde. Als
mijn koppel maanvissen eieren hebben dan bemerk je dat ze zich anders gaan
gedragen dan zijn de vis vriendelijke manen geworden tot Japanse kamikaze
piloten die er niet voor terug deinzen om mijn vredelievende visjes door middel
van een looping aan te vallen en vervolgens als de eitjes zijn uitgekomen alles
in het werk stellen om de kudde bij elkaar te houden wat uiteindelijk toch niet
lukt . Jonge maantjes zijn net jonge kinderen als je zegt dat ze niet van de stoep
af mogen en vervolgens drie keer met je ogen knippert kun je ze bij de Hema
op halen. Elke dag gaan de jonge maantjes steeds verder bij de moeder weg ,
die het vervolgens niet meer kan behappen en de strijd op geeft en de rovers die
alle dagen op de loer hebben gelegen aan tafel gaan . Zo ook op de avond bij
de familie Steenwijk tijdens dat we in gesprek waren zag ik in het aquarium
iets gebeuren wat ik nog nooit eerder had gezien namelijk een blauwe marmergoerami die zich ging gedragen als een kop staander de eerste indruk die ik
kreeg was dat ik dacht dat hij dood zou gaan maar niets is minder waar hij had
zich een houding aangemeten die een goerami onwaardig is maar wel met een
bedoeling….. namelijk hij heeft waarschijnlijk last van parasieten die zijn huid
irriteren en daar een oplossing voor gevonden . Hij keek een paar keer om zich
heen om te kijken waar de mantelzorgers bleven die het inmiddels al hadden
begrepen en in rotte van drie op hem af kwamen . Geweldig om te zien hoe de
andere vissen zijn huid aan het bewerken waren zijn staart krulde nog net niet
maar dat hij het lekker vond , dat is wel zeker. Dus wat…………….het is altijd
het zelfde.
Henk van Spelden
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Leidingwater is geen aquariumwater
Door: Paul Groenestein, Bron: Danio
Rerio en Leeri Nieuws
Dat de kwaliteit van ons leidingwater niet
direct geschikt is voor ons aquarium, houdt
veel aquarianen bezig. Onderstaand wat
tips.
Om de zuurgraad (pH) in ons aquarium constant te houden zijn er in de handel
tal van potjes en flesjes. Persoonlijk maak ik gebruik van twee goedkope en
natuurlijke middelen. Een eerste oplossing is om gebruik te maken van turf dat
veel looistoffen bevat en de planten ten goede komt. Over turf filteren heeft het
nadeel dat het aquariumwater verkleurt. Dat kan men voorkomen door actieve
houtskool aan het filter toe te voegen. Door te experimenteren kan men de turf
uitkiezen die het best met de gekozen pH-waarde overeenkomt. De kant en klare turf, geschikt voor een aquarium, heeft een pH-waarde van ongeveer 6,5. De
zuivere tuinturf heeft meestal een lagere pH. Door te mengen met vers leidingwater kan men het gewenste doel bereiken. Turf onthardt ook water
(carbonaathardheid).
Een tweede mogelijkheid is om de pH te stabiliseren door toevoeging van CO2.
Planten hebben in vol licht CO2 nodig.
Dit krijgen ze in onvoldoende mate door uitademing van de vissen, zodat we
CO2 moeten toevoegen. Opgelet, het heeft geen zin om CO2 toe te voegen indien de KH hoger is dan 8, want dan kan de pH-waarde niet of nauwelijks dalen door buffering van het aquariumwater.
Conclusie:
Toevoeging van CO2... pH onder 7
toevoeging van zuurstof... pH boven 7
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Enkele praktische tips om de KH te verhogen of te verlagen
Om de KH te verhogen kunnen we gebruik maken van maagzout (bicarbonaat)
waarvan men een weinig, opgelost in een glaasje water, heel geleidelijk aan het
aquarium toevoegt. Het hoeft geen betoog dat men voortdurend metingen uitvoert om zo bij de gewenste KH te stoppen. Opgepast! Bij aquaria met een
kleine inhoud (tot 100 liter) kunnen door plotseling grote KH-verschillen onze
vissen ernstige schade oplopen!
Een tweede mogelijkheid is: toevoeging van
kleine hoeveelheden leidingwater, op voorwaarde dat de KH hoog genoeg is. De KH
verlagen is mogelijk door onthard water te
mengen met leidingwater tot men de beoogde KH bereikt.
Een andere oplossing is door gebruik te maken van turf. De gezamenlijke hardheid (uitgedrukt in Duitse hardheid: DH) kunnen we ook manipuleren, dat laat
zich uitdrukken van zeer zacht tot zeer hard water. Om bijvoorbeeld water samen te stellen met een DH van 8 uit leidingwater van 20 DH, hebben we 12
gelijke delen gedistilleerd water nodig en 8 gelijke delen leidingwater.
Nitriet (NO2) ontstaat wanneer er een teveel aan afvalstoffen ontstaat en er een
tekort is aan aerobe organismen die afvalstoffen omzetten in nitraten die via
onze planten worden opgenomen. Bij (nieuwe) inrichting van een aquarium is
het normaal dat de eerste 14 dagen ups en downs meetbaar zijn wat nitriet betreft. Het verse water in uw aquarium bevat weinig aerobe organismen
(bacteriën). Deze hebben twee à drie weken nodig om zich te vermenigvuldigen en hun werk optimaal te kunnen doen. In een biologisch filter duurt dit proces twee tot drie maanden. Daarom een tip: bij het opstarten van een aquarium
is het raadzaam te enten met wat water, of een paar plukjes watten uit het filter,
van een goed functionerend aquarium.
Bron http://www.ciliata.nl/index.php/behuizing/104-leidingwater-is-geen-aquariumwater
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Spoorelementen....Wie het weinige niet eert......
Geschreven door Adriaan Briene
Een goede plantengroei in zijn aquarium. Wie wil dat nou niet? Om planten goed te
laten groeien hebben ze aardig wat wensen op hun lijstje staan. Een aantal voorwaarden zijn:
 Goede bodem met goede pH, niet te zuurstofrijk, niet te zuurstofarm
 Voldoende macro-elementen
 Voldoende spoorelementen (micro-nutrienten)
 Voldoende CO2 en O2
 Voldoende licht
Op deze pagina kijken we eerst eens even naar de macro-elementen en vooral naar
de spoorelementen. Want om te groeien heeft een plant meer nodig dan alleen maar
wat licht en CO2. En niet alleen aquariumplanten hebben spoorelementen nodig!!
Ook bacterien en algen kunnen niet zonder spoorelementen. Wat ze allemaal nodig
Elementen
C, O, H
N, P, S, K, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu
Ca
B
Cl
Mo
Na
Ni
Se
Si
Co
J
V
Groen = benodigd element
Blauw = Element voor sommige soorten nodig
Rood = Element voorzover bekend niet benodigd
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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In de tabel hier voor is zo goed te zien dat bijvoorbeeld planten de meeste basiselementen nodig hebben (de groene). De algen kunnen met wat minder basiselementen toe.
Die hebben er minimaal 15 nodig. En de bacterien kunnen met maar 13 echt benodigde
elementen toe.
Het weg concurreren van algen door bepaalde elementen uit het groene gebied achterwege te laten lukt dus niet. Een plant heeft dezelfde elementen nodig en zelfs nog eentje meer, pech dus. Maar nu even terug naar de spoorelementen voor de planten.
C O H N P S K Ca Mg Fe Cu Zn Mo Mn B Cl Na Ni Si Se Co
De blauw weergegeven elementen heeft een plant in grotere hoeveelheden nodig. Dit
zijn de macro-elementen of macronutrienten. Een element is een macro-element als
meer dan 0,1% van de massa van een plant uit dat element bestaat. De zwart weergegeven elementen zijn maar in zeer kleine hoeveelheden nodig en worden spoorelementen
of micronutrienten genoemd. Een element is een spoorelement als minder dan 0,01%
van de massa van een plant uit dat element bestaat.
Dan zijn er nog wat elementen die sommige planten wel nodig hebben, andere weer
niet. Of elementen die als vervanging van andere elementen kunnen dienen. Voorbeelden van deze spoorelementen zijn de in de rij rood weergegeven elementen Silicium
(Si) en Kobalt (Co).
Wanneer een plant aan een van de elementen uit de rij hierboven (behalve dus evt. de
rode) een tekort heeft dan zal de plant minder goed of helemaal niet groeien. De groei
van een plant wordt bepaald door dat element waar het meeste gebrek aan is. Dit betekend dat als van alle elementen er meer dan genoeg aanwezig is en van een enkel element te weinig dat dan de plant al in groei geremd zal zijn! Dit verschijnsel staat ook
wel bekend als De minimumwet van Liebig
Nou, te weinig van een element in de bak is dus niet goed, teveel van een element ook
niet!! Als er van sommige elementen teveel aanwezig is zal dit ook de groei van de
plant remmen! Nee planten houden in een aquarium is niet eenvoudig!
Om planten goed te laten groeien moeten ze dus voldoende van alle elementen binnen
krijgen. Maar hoe weten we nu of ze genoeg van een element binnen krijgen? Nou als
een plant een groot gebrek aan een bepaald element heeft dan laat de plant dat weten
door bepaalde gebreksverschijnselen te vertonen. Net als een mens scheurbuik krijgt bij
gebrek aan vitamine C.
Als we nu dus de symptomen van de gebreksverschijnselen weten dan kunnen we ook
zeggen aan welk element er een tekort is.
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Gebreksverschijnselen
Wanneer er een gebrek aan een bepaald element in een plant is dan is dit vaak aan de
plant te zien. Bijvoorbeeld door bladverkleuring, misvorming enzovoorts. Het eerste
waar we bij een gebrek op moeten letten is of het gebreksverschijnsel optreedt in de
nieuwe bladeren van de plant of in de oude bladeren. Een aantal elementen kunnen
namelijk "vrij" bewegen in een plant en van oude naar de nieuwe bladeren getransporteerd worden (mobiele elementen). Andere elementen kunnen niet van de oude naar de
nieuwe bladeren bewegen (immobiele elementen). En sommige elementen zitten weer
tussen beide uitersten in.
Mobiele elementen:

Matig mobiel:

Immobiele elementen:



















N Stikstof
P Fosfor
S Zwavel
K Kalium
Na Natrium
Mg Magnesium
Cl Chloor

Gebreksverschijnselen bij

B Boor
Co Cobalt
Cu Koper
Fe IJzer

Ca Calcium

Mn Mangaan
Mo Molybdeen
Zn Zink

Gebreksverschijnselen eerste bij nieuwe bladeren

Als we dus bij een plant zien dat alleen de nieuwe bladeren gebreksverschijnselen vertonen dan betekend dit dat er een gebrek is aan immobiele elementen. Zijn er gebreksverschijnselen alleen aan de oude bladeren dan is er een gebrek aan mobiele elementen
want planten halen voor de groei dan de mobiele elementen weg bij de oude bladeren
om nieuwe te kunnen aanmaken. Het gebrek wordt dan dus zichtbaar bij de oude bladeren omdat daar de mobiele elementen weg gehaald worden.
Zo zijn er meer zaken waaraan men kan zien aan wat voor element er een tekort is. In
de onderstaande tabel heb ik geprobeerd het wat overzichtelijker neer te zetten.
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Symptomen

Mobiele elementen.
verschijnselen op
oude bladeren.
N

Vooral oudere bladeren worden
geel. Nieuwe bladeren week,
dun
Vooral oudere bladeren donkergroen, bruin/paarse vlekken,
gedrongen groei
Gaatjes in oudere bladeren, gele
plekken op oudere bladeren,
ruwe bladranden en punten
Gele vlekken op oudere bladeren, gele bladeren de nerven
blijven groen
Dode bladpunten, ruwe bladranden

P

K

X

Matig mobiel/Immobiele
verschijnselen op nieuwe bladeren.

S Mg Ca Fe Mo B
X

X

X

X
X

Dood blad tussen bladnerven
Gele delen tussen bladnerven
beginnend bij de punt en bladranden
Gekrulde bladeren, dode groeipunten, gele bladranden
Bleke, gele bladeren groene nerven met geel blad, vooral bij
snelle groeiers
Gele plekken tussen bladnerf,
bruin langs bladranden

Cu Mn Zn

X
X
X

X
X
X

Nou, zeg je, als ik dus een gebreksverschijnsel heb, kijk ik in de tabel hierboven. Zoek
op aan welk element ik gebrek heb en voeg dat toe.
In principe is dat inderdaad zo, maar helaas, de werkelijkheid kan wel eens ingewikkelder zijn. Het is namelijk zo dat als er aan meerdere elementen gelijktijdig een gebrek is
er gebreksverschijnselen optreden die niet lijken op een gebreks- verschijnsel van een
van de elementen. Dat maakt het 'foutzoeken' nogal lastig.
Het hoeft ook niet altijd een gebrek aan een element te zijn. Het kan er ook aan liggen
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dat van een element teveel is, ook dan kunnen er gebreksverschijnselen ontstaan. Nou
dat klinkt raar maar daar kom ik nog op!
En om het allemaal nog erger te maken, je kunt planten hebben waarbij het erop lijkt
dat er een gebrek aan een bepaald element is maar dat het in werkelijkheid dat element
er best wel is maar gewoon door die plant niet wordt opgenomen!!
En ja, als een element er wel is maar niet wordt opgenomen dan wordt het 'foutzoeken'
eigenlijk meer zoeken naar een speld in een hooiberg. Wanneer wordt een element dan
niet opgenomen terwijl er wel voldoende van is en de plant het nog nodig heeft ook?
Nou de oorzaak hiervan bijvoorbeeld zijn:
Dat de bodem of het water een verkeerde pH heeft
Dat het ene element het andere tegenwerkt

De pH en de opname van sporenelementen
Een sporenelement kan best wel aanwezig zijn maar niet door een plant worden opgenomen omdat het in een bepaalde chemische vorm aanwezig is waardoor de plant er
niets mee kan. Het bekendste voorbeeld hiervan is ijzer. Wanneer dit als Fe3+ aanwezig is in het water of de bodem kan een plant er niet veel mee. Is het ijzer aanwezig als
Fe2+ dan wordt het wel door de plant opgenomen. Of ijzer als Fe2+ of Fe3+ in het
aquarium zit is afhankelijk van de pH (en de redox). Ook voor andere elementen geldt
dat de pH voor een groot gedeelte bepaald of een element wel of niet goed wordt opgenomen. De volgende vraag is dan logisch, wat is dan de beste pH voor planten om sporenelementen op te nemen. Het antwoord is weer wat vaag, namelijk dat voor elk sporenelement er een bepaalde optimale pH is waarbij het wordt opgenomen. En eigenlijk
is bij elk sporenelement geen sprake van een bepaald optimaal pH punt maar van een
optimaal pH trajekt!
Aaarrghhh!!!, daarmee wordt deze eigenlijk al veel te lange pagina wel erg vaag en
ingewikkeld!! Daarom heb ik de onderstaande grafiekjes in elkaar gedraaid. Hierbij is
voor verschillende sporenelementen het pH trajekt weergegeven. Goed is te zien dat elk
sporenelement zijn eigen opnametrajekt heeft.

We zien hier bijvoorbeeld dat de opname van stikstof onder een pH van 6,0 en boven
een pH van 7,5 terug loopt. Voor de opname van fosfaat zien we dat deze vanaf een pH
van 7,5 begint te dalen en tussen een pH van 7,2 en 9 ook een dip vertoont.
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In de twee grafieken hierboven is goed te zien dat hoe hoger de pH des te beter worden
Calcium en Magnesium opgenomen. In de rechter grafiek zien we dat hoe lager de pH
des te beter ijzer wordt opgenomen.

Nou da's heel mooi al die grafieken, maar
wat kunnen we er mee? Nou als we eens
al die bovenstaande grafieken samenvoegen van al die elementen en van alle elementen telkens de laagste waarde nemen
dan krijgen we de onderstaande grafiek te
zien. In deze grafiek kunnen we dan zien
bij welke pH's de elementen nog het beste
worden opgenomen.

We kunnen dus mooi zien dat de optimale
pH om de spoorelementen zo goed mogelijk op te nemen ligt tussen een pH van ca.
6,5-7,2 En dan weet je ook meteen waarom de meest succesvolle plantenbakken
met hun pH toch wel vaak juist rond die
waarden liggen.

Dan wil ik toch ook n geven de link naar de CO2 en de KH leggen!
De optimale pH hebben we net gezien ligt tussen de 6,5 en de 7,2
Het CO2 gehalte moet voor een goede plantengroei zo tussen de 10 - 20 mg/ltr liggen.
Dan kunnen we dus uit die waarden ook de optimale KH berekenen. Als we wat stoeien met de CO2 calculator vinden we dat dan een KH tussen 1,5 (voor de lagere pH's)
en 9 (voor de hogere pH's) het beste is.
Als we dan in de praktijk een KH tussen de 2 en 9 aanhouden dan zitten we in de goede
range. Hierbij zal zich dus bij de lage KH's automatisch een lagere pH instellen.
Bron: http://www.hobbykwekers.nl/artikelen/aquarius-tubanti/algen-en-planten/2221spoorelementen-wie-het-weinige-niet-eert
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Hypogymnogobius xanthozona

Familie
: Gobiidae
Herkomst
: Thailand, Maleisië, Indonesië
Lengte vd vis
: 4,5 cm
Min.lengte aquarium
: 60 cm
Nederlandse naam : Bijtje
Rustige vreedzame vis, die wel een territorium inricht. Binnen dit territorium
worden geen soortgenoten toegelaten. Het toevoegen van zeezout (1-2 eetlepels
op 10 liter water) is aan te bevelen. Hij moet niet worden gehouden met kleinere vissen aangezien die dan als voedsel worden gezien.
Als voedsel moet klein levend voer worden gegeven. Droogvoer wordt in de
regel niet geaccepteerd.
De kweek is redelijk eenvoudig. Met afwisselend voeren worden de kweekstellen in de juiste conditie gebracht. Na een waterverversing worden 150-200 eieren in een holletje afgezet. Het mannetje verzorgt en bewaakt verder het broedsel. De jongen komen na 4 dagen uit. Ze kunnen worden groot gebracht met
infuus en later Artemia-naupliën.

28

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

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:
W. van der Berg
R. Dekker-Adriaanse
R. Dubbelaar
A.H. Hilberts
V. Mieldijk

Coenradbotstraat 26
graaf willem II straat 173
Molengang 222
H.A. Lorentzstraat 206
Oranjestraat 51e

1782 TG
1785 KD
1761 BW
1782 JR
1781 RL

Den Helder
Den Helder
Anna Paulowna
Den Helder
Den Helder

Adverteren voor leden/donateurs gratis
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs
Ben Vennema gestopt als visbeursmedewerker
Ben Vennema al, ja hoe is veel jaren was het ook al weer dat Ben in de visbeurs helpt, sinds 1991 ben ik zelf al lid van deze vereniging en toen hielp Ben
al in de visbeurs dus het moet toch minstens 25 jaar zijn geweest, maar nu heeft
hij afscheid van ons genomen althans in de visbeurs want voor de koffie komt
hij elke week terug.
Zijn raad en daad hebben in deze 25 jaar vele aquarianen geholpen hun aquarium op te zetten, problemen op te lossen of gewoon te helpen met de keus voor
wat vissen of plantjes, waar zijn gedrevenheid en kunde die vooral uit de praktijk kwam goed van pas kwam.
Met deze gedrevenheid en kunde kreeg hij voor elkaar om binnen zeer korte
tijd Nederlands kampioen te worden met zoals de keurmeester het verwoorde
een eerlijk aquarium.
Ook had Ben twee rechterhanden niet alleen thuis had hij er een paleisje van
gemaakt, maar ook in de visbeurs en kantine zijn veel bouwsels van zijn hand
voorbeelden zijn het hoekaquarium in de kantine en de vitrines in de visbeurs.
Als mens was Ben eerlijk en recht voor zijn raap en tactisch als het moest, de
vissen kwamen altijd als eerste en dan kwam Ben zelf pas, het verhaal gaat dat
iemand uit kosten besparing de verwarming 1 graad lager had gezet en dat
exact in Ben zijn week het werd hem duidelijk gemaakt dat dit niet meer mocht
gebeuren of hij kon een tik op zijn tengels krijgen.
Tot slot kan ik alleen nog zeggen dat wij zijn kennis en kunde zullen missen
ondanks dat hij dit met veel passie heeft overgedragen aan de visbeursmedewerkers die nu de visbeurs bemannen.

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

