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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 kin-

deren tot en met 16 jaar gratis geharde ontspiegelde glazen 

 

WIJ ADVISEREN U GRAAG 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

BIJNA alles op het gebied van ZOET - & ZEEWATER. 

Altijd meer dan 300 soorten zoetwatervis in voorraad 
LEDEN VAN DE GLASBAARS 15 % KORTING 

op aquariumgebied op niet afgeprijsde artikelen 

openingstijden    

maandag van 13.00 tot 18.00 

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 

zaterdag van 10.00 tot 17.00 

zondag zijn wij gesloten 
  

Webwinkel : dszdenachtegaal.nl            e-mail: info@dszdenachtegaal.nl 
 

WIJ BEZORGEN IN DE KOP VAN NOORD HOLLAND 

Pinnen in de winkel is uiteraard geen bezwaar 

 

 

 

van Galenstraat 59                                                                                        

1782 EV Den Helder                                                                                              

0223 6-131-96                                                                            
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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. 
 
 
Lidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar € 55,00 

 
Lidmaatschap: (inclusief clubblad) per kalenderjaar    € 37,50 

 

Jeugdlidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar € 30,00 

 

Donateurschap: (inclusief clubblad) per kalenderjaar    € 30,00 
     

 

Aanmelden: Gedurende de openingstijden bij medewerkers van de Visbeurs. 

 

Betaling: Dit geschiedt  jaarlijks per automatische incasso  
 naar IBAN NL80INGB0001618092 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: 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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Bestuur 

Ledenadministratie ledenadministratie@deglasbaars.nl 

Redactie redactie@deglasbaars.nl 

Visbeurs-kernleden visbeurs@deglasbaars.nl 

Verenigingsinformatie 

Voorzitter Henk van Spelden tel. 625460 

voorzitter@deglasbaars.nl Fresiastraat 9 1782 NS Den Helder 
  

Secretaris Betty Vellinga tel. 750799 

secretaris@deglasbaars.nl Sperwerstraat 45 1781 XC Den Helder 
  

Penningmeester Willem Hiddingh  
penningmeester@deglasbaars.nl  Steengracht 28 1781 RT Den Helder 
 

Comm. materiaal Henk Steenwijk tel. 06-11517873 
comm.materiaal@deglasbaars.nl Hugo de Grootstraat 21 1782 NG Den Helder 
 

Lid bestuur  Jolanda Wiersma tel. 06-15952829 

 Koekoekstraat 42 1781 WG Den Helder 
  

Kantine Richard Kramer  tel. 06-54215872 

kantine@deglasbaars.nl 
 

Redactie  Ronald van ‘t Ent tel.06-14472066  

redactie@deglasbaars.nl 

 
  

 

 

 

 

 
Betty Vellinga Sperwerstraat 45 1781 XC Den Helder 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ronald van ‘t Ent     tel. 06-14472066 

 

 

 

  

 

Visbeursinkoper 

 

Tom Looijestein tel. 06-30411902 

 

Visbeurs-medewerkers. 

 

 Jos Wiedenhof Simone Hilberts  Tom Wensink 

 Alex Hendriks      Willem Hiddingh Henk van Spelden  

 Sven van Spelden Henk  Steenwijk Ronald van ’t Ent          

  Ans Borstel-Vos 
 

Openingstijden:  woensdag 19:00 - 21:30 uur,  zaterdag 10:00 - 12:00  14:00 - 17.00 uur 

mailto:voorzitter@deglasbaars.nl
mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
mailto:kantine@deglasbaars.nl
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 Richard Kramer (Finan. Beheerder)  tel. 06-54215872 

  

 Cor Tuithof  tel. 06-23016622 

 

Bert Hilberts  tel. 0223-683470 

 

  

 

 

 

Openingstijden: woensdag  19.00 - 21.30 uur, zaterdag  14.00 - 17.00 uur 

 

 

  

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

     Den Helder 

 

 Een beroep op de leden van de E.H.BA. commissie is kosteloos, wel wordt een ver-

 goeding van  €  0.16  per  afgelegde kilometer gevraagd. 

 Het lenen van een noodaquarium is de eerste week gratis, daarna  €  2,27 per week, 

 wel dient een borg van 45 euro te worden betaald 

 Bij algbestrijding komt een diatom-filter soms goed van pas, het lenen hiervan kost 

 voor de eerste dag  €  2,27, daarna  €  1,70  per dag. 

 

  

 Riekus Bennink Henk Steenwijk Hans van Rooijen  

                    

 Datum Onderwerp Tijd   

 10 januari 2015 Nieuwjaars receptie 14:00 - 17:00 

 30 januari 2015  Bingo 20:00 - ????? 

Kantinemedewerkers  kantine@deglasbaars.nl 

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

mailto:kantine@deglasbaars.nl
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Van de bestuurstafel 

 

Ten eerste wil ik u de beste wensen voor het nieuwe jaar toe wensen en hopen 

dat het een mooi en gelukkig en gezond jaar mag worden . Een jaar waarin we 

soms veel en soms minder  te wensen hebben. Ik hoop dan ook dat wat u wenst 

ook uit mag komen . Onze wens is dat wij als vereniging de lijn die gezet is 

ook door getrokken kan worden.  En soms lukt dat soms ook niet . We hopen 

dan ook dat veel mensen de weg naar de Glasbaars mogen vinden en zich daar 

bij  te willen aan sluiten op wat voor manier dan ook het zij als vrijwilliger , 

donateur of lid iedereen is welkom. Ook willen we dit jaar een aantal lezingen 

houden welke dat zijn weten we nog niet precies maar we houden u op de 

hoogte door middel van ons verenigingsblad. Dit jaar hebben we zoals gebrui-

kelijk de huiskeuring 2015 deze zal gehouden worden op 10 oktober en de uit-

slag op 13 november. De datum voor de algemene  ledenvergadering kunt u 

lezen in het verenigingsblad van Februari.  

Dan rest mij nog u veel aquarium plezier te wensen. 

  

 

 Henk van  Spelden (voorzitter) 
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thoracocharax stellatus / blanke bijlzalm  
 

 

 

 
Werelddeel Zuid Amerika 

 Regio/Vindplaats/Land Brazilië, Peru, Orinoco River basins 

max.grootte: 6 cm 

tempratuur: 24-28 

ph: 5,5-6,5 

 

Het geslacht typeert zich door een 

zijdelings afgeplat lichaam, dat een 

opmerkelijke gelijkenis vertoont met 

een bijl.  

Deze aparte vorm van het lichaam 

heeft een functie.  

In het wild zwemmen deze dieren in 

relatief grote scholen van 10 à 20 

stuks dicht aan de oppervlakte.  

Hun dunne silhouet maakt ze al bij-

zonder lastig zichtbaar voor roofdie-

ren. 

Rustige vis soort die een springerige vlucht reactie heeft, deze bijlzalm woont in de 

bovenste waterlaag en is mede hierdoor een geschikte vis voor de Amezone biotoop. 

Gezien zijn springvermogen zijn afdekruiten geen overbodige luxe. 

De zilvere bijlzalm is een hechte scholenvis liefst vanaf 6 stuks 

Niet bij grote en drukke vissen houden. 

 

kweek: 

Bij een goede voedering met kleine vliegen (fruitvliegen) en zwarte muggenlarven 

komt het regelmatig tot eiaanzet.  

Eenmaal op dit punt aangekomen, levert de kweek bij pH 5,5 - 6,5 geen grote proble-

men meer op.  

Het aquarium moet verduisterd worden of het water zo sterk met turfextract (twee tot 

drie keer de normale dosis) gekleurd, dat men er nauwelijks nog doorheen kan kijken. 

De dieren zetten af, na een heftige balts en heen en weer schieten, aan het oppervlak 

tegen fijnbladige planten, bijvoorbeeld wortels van drijfvarens.  

De eieren vallen meestal naar de bodem.  

De ouders moeten nu uit de bak gevangen worden.  

De eieren komen na circa 30 uur uit en de jongen zwemmen pas na vijf dagen vrij rond. 

Ze kunnen met het fijnste stofvoer worden gevoerd. 
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Hallo mede Glasbaars leden 

 
Hier is eerste voor dit jaar van  “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glas-

baars .  

 

We wensen iedereen een gezond en gelukkig nieuw 

jaar. 

 

Onze voornemens voor het nieuwe jaar zijn om het 

clubblad eerder op de mat te laten vallen. Het is toch 

wel wat werk om het blad er leuk eruit  te laten zien. 

 

Er worden nu wel wat stukjes ingestuurd (waarvoor dank) maar ik wil jullie 

toch blijven vragen om een stukje over je zelf en je aquarium onder het kopje 

“de persoon en zijn vissen” zodat we onze hobby’s en ideeën kunnen delen. 

 

Je tekst kan je sturen naar redactie@deglasbaars.nl zorg er wel voor dat 

het binnen is voor de 20 van iedere maand. 

 

Ongeveer 30 merken honden voer 

Ongeveer 20 merken katten voer 

15 soorten kattenbak vulling 

Alle soorten Vogelvoer  

verschillende soorten voeders voor  

knaagdieren-paarden, hangbuikzwijntjes 

enz, enz  

 

Voor Uw huisdier  verkopen wij ook : 

vitamines 

bestrijdingsmiddelen 

onderhoudsmiddelen  

Speelgoed 

huisvesting    

 

 

 

van Galenstraat 59                                                                                        

1782 EV Den Helder                                                                                              

0223 6-131-96                                                                            

BIJNA ALLES OP GEBIED VAN DIERENVOEDERS 

mailto:redactie@deglasbaars.nl
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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 

 

   

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 

Den Helder 
tel: 0223-636559 
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Watervlooien (Daphnia) 
Watervlooien zijn kleine kreeftachtigen die wereldwijd in zoetwater 

leven, voornamelijk in stilstaand en langzaamstromend water. 

Er zijn verschillende soorten watervlooien. De kleur verschilt per 

soort en kan zwart, bruin, rood, wit of kleurloos zijn. De grootste 

soort kan tot 0,5 cm groot worden, maar de meeste soorten zijn 

kleiner. 

De wetenschappelijke naam van het meest bekende genus is 

Daphnia, maar er zijn ook andere genera. 

Hoe komen ze in de bak: 

Soms komen als vanzelf watervlooien in onze bakken. Dat is niets 

om je zorgen over te maken, want watervlooien zijn een indicatie 

van een gezonde leefomgeving. Ze zijn erg gevoelig voor bepaalde soorten van verontreiniging. 

Met name de soort Dapnia magna wordt gebruikt om verontreiniging te meten  

(via de hartslag , welke onder de microscoop is te controleren). 

Voedsel: 

Watervlooien eten algen en bacteria, maar ook alles wat klein is en wat in het water zweeft. Ze 

worden door de meeste zoetwatervissen gegeten, maar ook door veel waterinsecten. Sommige 

soorten garnalen jagen ook actief op ze, met name soorten Macrobrachium, Palaemon en Pa-

laemonetes. 

 

Watervlooien zijn gevoelig voor hoge temperaturen (< 30 graden Celsius). 

  

Bouw en voedselopname: 

Watervlooien zijn kreeftjes waarvan de "zwempoten omgevormd zijn tot bladachtige kieuwen en 

zeven. Het eerste paar voelsprieten(antennen) is meestal klein en bevat reuk- en tastorganen. Het 

tweede voelsprietenpaar is omgebouwd tot een paar gespierde roeipoten met vertakkingen.  

Watervlooien lijken groter en boller door de typerende omhullende schaal, die uit twee op de rug 

met elkaar vergroeide helften bestaat. De schaal vormt ook een soort helm over de kop, die vaak 

in een snavelachtige punt uitloopt. De schaal is meestal afgevlakt, waardoor ze er smal uitzien. 

De schaal groeit uit het nekgedeelte en wordt van tijd tot tijd vervangen. Bij sommige soorten 

zitten er aan de schaal en de helm in de zomer lange punten.  

Aan de buikzijde wijken de schaalhelften uiteen en daar wervelen de voortdurend in beweging 

zijnde kieuw(zwem)pootjes een pulserend waterstroompje doorheen, waardoor zuurstofrijk water 

en voedsel langs stroomt. Deze beweging is heel complex, de pootjes vormen samen zeefkamers 

waar het water uitgeperst wordt en de voedseldeeltjes uitgezeefd en naar de mond gevoerd wor-

den, en dat in een ritme van 200 tot 300 keer per minuut. Sommige soorten zoals van het genus 

Daphnia doen dit zwemmend, andere zoals soorten van de genera Sida en Simocephalus doen dit 

Watervlo  
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terwijl ze aan planten en dergelijke hangen. Eurycercus en soorten van andere genera lopen en 

kruipen over waterplanten en draadalgen met de voelsprieten. Met hun kieuwpootjes grazen ze 

algen en micro-organismen af. Weer andere soorten woelen in de afvallaag (detritus) op de 

bodem.  

Voortplanting: 

Aan de rugzijde hebben vrouwelijke watervlooien een broedruimte. Hierin zitten eieren die 

uitgroeien tot jonge dieren die uit de broedruimte zwemmen.  

In de herfst worden andere eieren gemaakt, die ingekapseld 

worden in een zogenaamd ephyppium (paardenzadel, zo 

genoemd naar de vorm van dit kapsel). Deze overwinteren 

en in het voorjaar komen er weer (vrouwelijke) watervlooien 

uit. 

 

Bestrijding: 

Absoluut onnodig. Watervlooien zijn volstrekt ongevaarlijk 

voor kreeftachtigen. 

Verder zijn ze goed visvoer en ook sommige grotere garna-

len maken jacht op watervlooien. 

In een bak met stroming en een filter kunnen ze zich niet tot 

slecht handhaven. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bumblebee.org%2Finvertebrates%2FTorphinsWoodlice.htm&ei=iOmqVP2ODsjaav7FgOAB&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNFwAfRgZJ7TEs8nIUF_PflPw-i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aquaticquotient.com%2Fforum%2Fshowthread.php%2F48708-Daphnia-Culturing%2Fpage2&ei=2umqVNeQJJLLaMrUgagC&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjC
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Elektro-Rama 

De winkel voor alle elektronica 

Wezenstraat 3, 1781GJ, Den Helder 

0223-619381 

www.elektro-rama.nl 

Spoorgracht 30 

1781 CD, Den Helder 

Telefoon: 0223-684878 

www.blokkerdiervoeding.nl 

Heeft alles voor   

uw huisdier 
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Aponogeton Fenestralis - Gaasplant 

Een prachtige blikvanger voor uw aquarium. 

Deze plant bevat enkel nerven waardoor 

deze bladeren erg teer zijn. Zij houden 

dan ook van zuiver water. Wanneer er 

zwevend vuil in het water aanwezig is, 

heeft u kans dat de nerven verstopt gaan 

zitten en de plant niet goed tot zijn recht 

zal komen. 

 Plaats van deze aquariumplant: midden & achterzone 

 Max hoogte van de plant: 40 cm 

 Temperatuur: 18-26ºC 

 Licht: veel 

 Herkomst: Madagascar 

 Nederlandse benaming: Gaasplant 

 Groeisnelheid: in het begin snel, daarna langzaam 

 pH-waarde: 5 tot 8  

http://www.aquariumplantenshop.nl/files/6552/products/4775548/aponogeton_fenestralis_blad_1.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fforum.practicalfishkeeping.co.uk%2Fshowthread.php%3Ft%3D23588&ei=3-6qVMjHBYnZat-DgsAF&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNHSKPg5NgUR0PyxH4KZ1Y
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5. Licht: Lichtrendement 
In artikel 2, 3 en 4 hebben we kunnen lezen dat het spectrum van een plantenlamp de 

effectiviteit van photosynthese bepaald. Een beetje blauw en voldoende rood licht zorgt 

ervoor dat het proces van plantengroei goed verloopt. De intensiteit is van belang om 

voldoende licht zowel boven als beneden in het aquarium te krijgen. 

Beschikbare lampen voor het aquarium 

We kunnen een aquarium met verschillende soorten lampen belichten : 

de gloeilamp 

halogeen 

HQL / kwikzilver / sodium lampen 

TLD-buizen 

Gloeilampen hebben het volgende spectrum : 

Figuur 1 : lichtcurve gloeilamp / halogeen 

versus photosynthese gevoeligheid 

Verbazingwekkend heeft de gloeilamp een 

spectrum die photosynthese-curve goed volgt. 

Zelfs halogeen heeft een goede curve. Dat 

gloeilampen of halogeen niet worden gebruikt 

in de aquaristiek, heeft te maken met het slechte 

rendement. 

Photosythese rendement per lamptype 

Rendement is normaal gesproken de totale hoe-

veelheid licht per Watt die daadwerkelijk beschikbaar komt. Maar aquaristen zijn voor-

al geïnteresseerd in dat stukje licht dat geschikt is voor de groei van de plant. 

Gelukkig kunnen we het laatste classificeren met een getal en zo de lampen onderling 

goed vergelijken. 

Type lamp Photosynthese rendement uitgedrukt in syn / Watt 
Gloeilamp 30 
Halogeen 45 
 
1 TLD-buis kleur 830 heeft een 5x hoger rendement per Watt dan een gloeilamp. Om 

een aquarium dezelfde hoeveelheid licht te geven met gloeilampen, dan zouden we 

daar 5 stuks voor nodig hebben. Een snelle rekensom leert ons dat een 36 Watt TLD-

buis dus vervangen kan worden door circa 180 Watt aan gloeilampen. Niet erg effectief 

dus en jaagt vooral onze stroomkosten op. 

Overigens mag je hier wel uit concluderen dat een klein aquarium verlicht kan worden 

door bijvoorbeeld een halogeen buro-lampje. De planten groeien prima, mits de water-

kolom niet te hoog is. 
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Het beste rendement in een aquarium-situatie 
In een aquarium hebben we te maken met de hoogte van de waterkolom. In artikel 4 

zagen we al dat hoe hoger het aquarium, hoe meer licht we nodig hadden voor bijvoor-

beeld de voorgrondbeplanting. Verdere vergelijking van een aantal verschillende types 

TLD-buizen levert het volgende beeld op : 
Type lamp Photosynthese rendemnet syn/Watt Effectieve straling 400-725 nm 

TLD 830 36 Watt  173 10,1 

TLD 865 36 Watt  205 11,1 

TLD 930 36 Watt  143 7,9 

TLD 965 36 Watt  161 8,4 

TLD Aquarelle 36 Watt  191 9,6 

TLD Gro-Lux 36 Watt  144 7,5 

CDM 830 71 Watt  176 19,9 (36 Watt: 10,1) 

CDM 942 71 Watt  202 21,9 (36 Watt: 11,1)  

De CDM-lampen zijn zogenaamde "Ceramic Metal Halide" lampen van de firma Phi-

lips. Sterke speciale lampen die gebruikt kunnen worden in open aquariums waarboven 

we 1 of 2 lampen willen hangen. Ze zijn overigens (nog) niet erg bekend. Tussen haak-

jes staat de effectiviteit omgerekend als de lamp 36 Watt zou zijn. Een hoog getal en 

dus goed geschikt. 

Wanneer we dus zoeken naar een effectieve lamp voor het aquarium, dan komt de TLD

-buis 865 er het beste van af : een hoog rendement met een hoge hoeveelheid effectieve 

straling. Tevens is de lamp prijstechnisch zeer interessant. Voor circa 8 tot 10 Euro ben 

je al in het bezit van een prima TL-buis. 

Vaak zien we combinaties van TLD 830 en TLD 865. Dit is dus een uitgekiende keuze, 

waarbij we alle planten goed kunnen bedienen. Zeker voor de wat hogere aquaria (50 

cm of 60 cm) is dit een goede keuze. 

De volspectrum TLD-buizen 930 en 965 zijn ook uitstekende lampen, maar dan voor 

aquaria tot een hoogte van circa 40 cm. Het rendement is van deze kleuren namelijk 

beduidend lager. 

De welbekende plantenlamp Gro-Lux komt er wat slechter vanaf. Sommige mensen 

vinden de vissen er mooi onder kleuren, maar planten zullen meer profiteren van ander 

type TLD-buis, die ze meer licht geeft in het photosynthese-gebied. 

Levensduur en gebruik 

De moderne generatie TLD-buizen zijn technisch aardig verbeterd. Zo zal de hoeveel-

heid afgegeven straling gedurende de levensduur (2 jaar gemiddeld boven een aquari-

um), hoogstens met 10% afnemen. Het voortijdig vervangen is dan ook niet nodig. 

Omgevingstemperaturen tot circa 50 graden (en zo warm wordt het normaal niet in een 

lichtkap), heeft geen invloed op de levensduur of op de hoeveelheid afgegeven licht. 

Wel is het zo dat technisch gezien de lamp bij extreem hoge omgevingstemperaturen 

niet lekker "draait", maar daar merken wij gelukkig niks van.  
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Richtlijnen Watt/dm2 : subjectief 

Moderne TLD-buizen hebben t.o.v. de oudere TL-buizen een circa 30% hoger licht-

rendement. Dat is gunstig want we hebben nu meer effectief licht ter beschikking. 

Waar we vroeger bijvoorbeeld 4 TL-buizen voor nodig hadden, kunnen we nu vol-

staan met 3 TLD-buizen. 

Iedereen vraagt zich af hoeveel licht er nodig is om een aquarium doelmatig te ver-

lichten. Eigenlijk is daar geen goed antwoord op te verzinnen. Dat komt onder ande-

re omdat : 

 plantengroei moeilijk te meten is 

 plantengroei alleen geschat kan worden 

 niemand exact meet hoeveel licht de planten daadwerkelijk bereikt 

 andere factoren zoals CO2 en voedingsstoffen ook invloed hebben op de groei 

 
Plantengroei is dus in de meeste gevallen een subjectief begrip. Over het algemeen kunnen 

we stellen dat als de planten goed groeien (vormen nieuwe gezonde bladeren), er regelmatig 

gesnoeid moet worden, de voorgrondplanten ook groeien en er geen overmatige algengroei 

optreedt, er voldoende licht is. 

Natuurlijk is er wel een algemene vuistregel te hanteren die tenminste een leidraad geeft. De 

vuistregel is : 

 circa 1,5 - 3 watt / dm2 of 

 per 15 cm breedte 1 TLD-buis 

 

In de praktijk komt het er op neer dat er bijvoorbeeld boven een 100x50x50 cm aquarium 3 

TLD-buizen gemonteerd kunnen worden. 

Is het aquarium hoger dan 50 cm (bijv. 60 cm), dan dient er een extra TLD-buis gemonteerd te 

worden om eventueel lichtverlies te kunnen compenseren. 

Pas op : praktijk… 
Geen enkel aquarium is hetzelfde. Licht van buiten, veel of weinig CO2 voorhanden, 

hoge of lage bak, etcetera. Het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de plan-

tengroei. De hoeveelheid licht is dus slechts één van de 3 belangrijke factoren (licht, 

voedingsstoffen en CO2) die invloed heeft op de plantengroei. We beginnen dus 

altijd met een 1 TLD-buis als we gaan belichten in een nieuw aquarium. Na enkele 

weken starten we met het opvoeren van de hoeveelheid licht totdat de plantengroei 

bevredigend is en alle andere factoren ook goed onder controle zijn (CO2, planten-

bemesting). 

Het streven naar een zeer snelle plantengroei door de inzet van een enorme hoeveel-

heid licht, is niet aan te bevelen. Ten eerste moet er elke week gesnoeid worden en 

ten tweede dien je alle andere factoren zoals CO2 en plantenbemesting dagelijks 

nauwgezet in de gaten te houden. Een klein tekort is zo opgetreden met het gevolg 

dat de plantengroei meteen stagneert, waardoor algen veel meer kans krijgen. 
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Trichogaster leeri - Diamant Gourami 
 

Herkomst: 

Sumatra, Borneo, Maleisië, Thailand, 

ZO-Azië. 

Uiterlijk: 

Lengte 12 cm. Deze vis heeft een zwarte 

dwarsband vanaf de kop tot de staart. 

Het mannetje heeft een oranjerode buik, 

een langere rug– en aarsvin en veel 

“franjes” aan zijn buikvin, het vrouwtje heeft dat niet. Het vrouwtje is meestal wat kleiner en 

dikker. Inrichting:Voor deze vissen is een aquarium nodig van 1.20 meter. De bak donker inrich-

ten met dichte beplanting en drijfplanten, zodat er genoeg schuilplaatsen zijn. De temperatuur 

van de lucht (in de lichtkap) moet hetzelfde zijn als van het water (boven de 22 graden) anders 

kan de vis makkelijk ziek worden. Er mag maar heel weinig stroming zijn. 

Maximale Lengte Man 12 Centimeter 

Maximale Lengte Vrouw 10 Centimeter 

Familie Osphronemidae 

Herkomst Indonesië, Maleisië, Thailand 

Dieet Omnivoor 

Broed Gedrag Schuimnest Bouwer 

Temperament Zeer Vredelievend 

Onderling Temperament Vredelievend 

Temperatuur 24 - 28 

pH 6.5 - 7.5 

GH 12 - 16 

 

Voeding: 

Het zijn alleseters, zowel klein levend voer als diepvriesvoer, zoals muggenlarven, cyclops, arte-

mia, voedertabletten en palletvoer, ook groenvoer en droogvoer, dus zorg voor voldoende afwis-

seling. 

 

http://www.hobbykwekers.nl/zoetwater/item/trichogaster-leeri-diamant-gourami
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Karakter: 

Houdt deze vis als koppel in het aquarium, liever geen 2 mannetjes bij elkaar zetten want dat kan 

nog wel eens problemen geven. Het is een rustige vis die je niet met agressieve vissen moet sa-

menhouden, anders trekt hij zich terug in een hoekje en verliest zijn mooie kleuren. Ook niet met 

barbelen samenhouden vanwege het vinbijten. 

Kweek: 

De kweek is vrij makkelijk, gebruik een kweekbak en laat de waterspiegel tot 12 centimeter da-

len. De temperatuur mag tussen de 26 en 28 graden zijn. Het mannetje bouwt een schuimnest 

tussen de planten, als het vrouwtje de eitjes gelegd heeft, vangt het mannetje deze op en spuugt 

ze in het schuimnest, het nest zal hij goed bewaken. Na de eiafzetting het vrouwtje uitvangen, 

omdat het mannetje dan nogal agressief kan worden tegenover haar. Als de eitjes uitkomen het 

mannetje ook uitvangen zodat de jongen niet opgegeten worden. Je kunt de jongen opkweken 

met stofvoer of pantoffeldiertjes. 
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aandoeningen bij aquariumvissen 
 

Voorkomen is beter dan genezen. Een goede dagelijkse verzorging van aquariumvissen kan een 

hoop ellende voorkomen. In geval van ziekte is het goed om te weten hoe te handelen. 

 

Als allereerste, heel belangrijk, koop nooit zieke vissen! Het is raadzaam om de dieren in de 

aquariumspeciaalzaak voor aankoop goed te observeren en bij thuiskomst zo mogelijk in quaran-

taine te zetten. 

 

Een gezonde vis is te herkennen aan opgerichte vinnen, levendig gedrag, heldere ogen, een goede 

kleur, evenwichtig zwemmen, een gevuld lichaam en een goede eetlust. 

 

Alle voorzorgen ten spijt kan het toch gebeuren dat een of meerdere vissen een keer ziek worden. 

De ziekte hoeft niet te zijn overgedragen door nieuw aangekochte vissen of planten, maar kan 

ook optreden door stress, verwonding, uitputting na de paartijd of gewoonweg ten gevolge van 

ouderdom. Zieke dieren zijn vaak te herkennen aan afwijkend (zwem)gedrag en zichtbare aan-

doeningen (huidinfecties, schubben- en vinvormafwijking, opgezwollen buik, enzovoort). 

Hieronder staat een aantal van deze visziekten iets uitgebreider beschreven. De laatste jaren zijn 

er verscheidene nieuwe preparaten tegen virussen, bacterien en parasieten op de markt gekomen. 

Raadpleeg in geval van twijfel altijd een specialist in een aquariumspeciaalzaak of bij een aquari-

umvereniging. 

 

Vispokken (virus) 

De symptomen van deze virusinfectie zijn de aanwezigheid van harde, witte of gelige, wasachti-

ge vlekken op de huid, die kunnen samenvloeien en grote stukken huid bedekken. Deze virusin-

fecties is nog nauwelijks te behandelen. De aandoening is niet dodelijk en de symptomen ver-

dwijnen vanzelf. Verhoging van de watertemperatuur kan bevorderlijk zijn. 

 

 

De aandoeningen worden ingedeeld in:  

- Aandoeningen door parasieten 

- Aandoeningen door bacterien en schimmels 

- Huidaandoeningen 

- Kieuwaandoeningen 

- Oogaandoeningen 

- Buikwaterzucht 

- Vermagering 

- Zwemblaasproblemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal bekende aandoeningen: 
- Vispokken 

- Bloemkoolziekte 

- SVC 

- Vinrot 

- Mondrot 

- Kopgatenziekte 

- Vistuberculose 

- Schubbenruigte 

- Schimmelinfecties 

- Witte stip 

- Huidslijmcatarrh 

- Chilodonelliasis 

- Trichodiniasis 

- Kieuwwormen 

- Huidwormen 

- Visluizen 

- Ankerwormen 
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Bloemkoolziekte (virus: Lymphocystis-soorten) 

De symptomen zijn grote bloemkoolachtige woekeringen of kleine, verspreide, parelachtige kor-

rels of wratten, zowel op het lichaam als op de vinnen. Ze ontstaan door opzwelling van de aan-

getaste cellen. De symptomen verdwijnen vanzelf. Verhoging van de watertemperatuur kan be-

vorderlijk zijn. 

 

SVC (virus) 

Symptomen van het Spring Verema of Carp -virus zijn een opgeblazen lichaam, bloeduitstortin-

gen en echte bloedingen onder de huid en bij de anus, en bleke kieuwen. Inwendig: vergrote milt 

en lever, vochtophoping in de weefsels en beschadigde bloedvaten. SVC is een zeer besmettelij-

ke ziekte. Er is geen geneesmiddel beschikbaar. Besmette vissen moeten worden gedood.  

 

Bacteriële vinrot (bacterie: Flexibacter columnaris) 

De symptomen zijn zichtbaar op de huid en vinnen. De huid is bedekt met zweren en de vinnen 

zijn rafelig. Met antibiotica is de aandoening te genezen. 

 

Witte stip (protozoa: Ichthyopthirius multifiliis) 

Deze aandoening komt vaak voor bij vissen die al door andere oorzaken zijn verzwakt. Het li-

chaam is hierbij bezaaid met witte puntjes, in ernstige gevallen een gesloten korst vormend. De 

vis drukt zijn vinnen tegen elkaar, maakt heftige zwembewegingen en/of schuurt tegen stenen. Er 

zijn diverse medicijnkuren in de handel.  

Meer weten? Lees Het ideale aquarium van Jeremy Gay. 
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Alternanthera cardinalis / Amaranthaceae  

 

Latijnse naam:  Alternanthera cardinalis  Familie:  Amaranthaceae  Herkomst:  Midden amerika  

 

Aquariumplant omschrijving:  

 

Vooral door de rode kleur is de Alternanthera cardinalis een prachtige contrastplant. Het is een 

stengelplant waarbij de bladeren kruislings aan de stengel hangen. De bladeren kleuren bovenaan 

groen en onderaan donkerrood. Het rood zal door sterke belichting intenser van kleur zijn. Het is 

belangrijk om de Alternanthera cardinalis van zijn voedselbehoefte te voorzien. Een voedselbo-

dem en extra voeding toedienen zijn noodzakelijk om de plant mooi sterk en op kleur te houden. 

Injecteer bij deze plant soms voedingstoffen bij de wortels en maak gebruik van ijzerhoudende 

kleikorrels. Bodemvoeding is nodig omdat deze aquariumplant de meeste voeding met zijn wor-

tels uit de bodem haalt.  

 

Bij veel planten is het zo dat ze bovenwater gekweekt worden in bijvoorbeeld emers. Bovenwa-

ter neemt een plant een hele andere vorm aan als onderwater. Vooral bij stengelplanten valt dit 

aardig op. Je ziet het voornamelijk aan de bladeren die erg verschillen in de twee vormen. Denk 

daar bij aan kleur, vorm, kleine haartjes op bladeren.  

 

Alternanthera cardinalis vermeerdering word gedaan door te toppen. Stop de toppen van de plant 

terug in de bodem. De getopte stegels zullen opnieuw uitlopen en er ontstaat een nieuw plantje.  

 

 Latijnse naam   Alternanthera cardinalis  

 Familie  Amaranthaceae  

 Herkomst   Midden amerika 

 Plaats   Midden  

 Waterplant   Nee  

 Bladkleur   Rood  

 Soort   Stengel  

 Moeilijkheid   Gemiddeld  

 Groeisnelheid   Gemiddeld  

 Belichting   Hoog  

 Solitair   Nee  

 Hoogte min   15cm  

 Hoogte max   25cm  

 Temperatuur min   22ºC  

 Temperatuur max  27ºC  

 

 pH min: 6  pH max: 7  
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Kaamlaag 
 

De meest bekendste kaamlaag van de vele kaamlagen is de olieachtige laag drijvend aan de op-

pervlaktewater  

 

De meest voorkomende kaamlaag heeft een olieachtige 

substantie op het wateroppervlak. Het zijn afgestorven 

bacteriën wat aan de wateroppervlakte drijft.  

 

De laag bevat allerlei micro-organismen, een voedings-

bron voor kleine visjes. In mindere mate kan dit handig 

zijn, tenzij het om een vrij dikke laag gaat. Door de wazi-

ge slijmlaag kan het water minder zuurstof opnemen. Je 

kunt het daarom beter voorkomen, voordat de laag dik 

wordt.  

 

Het ontstaan van de kaamlaag:  

Overvoeren 

Overbevolking 

Rottend materiaal 

Dode vis 

Plantenresten 

Slecht filter 

 

Het is dus vaak een vorm van vervuiling waardoor het ontstaat! 

 

Tijdelijke symptoombestrijding:  

Laat de laag langzaam in een lege fles stromen door de fles rechtop in het water te duwen. 

Deppen met een stuk geparfumeerd keukenrol. 

Oppervlakteafzuiger, hiermee zuig je het oppervlaktewater af. 

 

Symptoombestrijding:  

Richt de uitstroom van het filter op het wateroppervlak. 

 

Hoe te handelen:  

Ga eerst na waardoor het probleem ontstaat, en los dit eerste op. 

Verwijder daarna de kaamlaag met behulp van de tijdelijke symptoom-

bestrijding. 

Ververs 1/3 deel van het aquariumwater, indien mogelijk. 

Zorg daarna ervoor dat het wateroppervlakte constant in beweging is. 

 

Er bestaan ook kaamlaag soorten die hardnekkiger zijn om te bestrijden. 

 
Bron: http://www.visaquarium.nl/a/kaamlaag-op-wateroppervlakte 
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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 

 

Visbeursnieuws 

Nu echt het laatste nieuws over Vivarium wij hebben een drietal aquaria over 

dir gebruikt zijn op Vivarium 2014 en die gaan nu weg voor de inkoopsprijs 

een tweetal Fishhome 60 die normaal € 59,99 zijn, gaan nu weg voor € 47,50 

en nog een Fishhome 40 die normaal € 39,99 is en nu weggaat voor de kleine 

prijs van € 32,50. 

Helaas zijn de meeste vissen uit Vivarium direct verkocht maar er zwemmen 

nog wel een aantal hele mooie Puntius Desoni rond die normaal minimaal € 

7,95 moeten kosten zijn nu in de aanbieding voor € 3,95 mocht u ze allemaal 

nemen +/- 15 stuks dan zijn ze € 3,50 per stuk, maar deze vissen horen wel in 

een groot aquarium thuis van minimaal 150cm. 

Bij de groothandel vond ik een nieuw plantje met de latijnse naam Staurogyne 

Porto Vehio dit pantje word tussen de 3 en 10cm groot is donkergroen van 

kleur met een duidelijk zichtbare nerf. 

Voor de liefhebbers van slakken en ja die zijn er is er de Clithon sp. oftewel de 

geweislak dit kleine slakje heeft zoals de naam al doet vermoeden een gewei 

op zijn slakkenhuis, een klein slakje voor een kleine prijs € 1,15. 

Voor de wat grotere beurs is er de Hypancistrus Inspector (M-201) deze zwarte 

Ancistrus is getekend over zijn gehele lichaam met witte ronde stippen on-

danks zijn hogere prijs een aanwinst voor u aquarium € 24,95. 

Tom Looijestein 
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Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

IJZERHANDEL 
 

Industrieweg 2aa 
  

1785 AG Den Helder 
  

Tel. 0223-661007 
 

 

De specialisten in: 

 

 gereedschappen 

 ijzerwaren 

 elektrische gereedschap 

 graveerwerk 

 hang-  & sluitwerk 

 bevestigingsmiddelen 
 

 


