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a.v. “De Glasbaars”

van Galenstraat 59
1782 EV Den Helder
0223 6-131-96

BIJNA alles op het gebied van ZOET - & ZEEWATER.
Altijd meer dan 300 soorten zoetwatervis in voorraad
LEDEN VAN DE GLASBAARS 10 % KORTING
op aquariumgebied op niet afgeprijsde artikelen

BIJNA ALLES OP GEBIED VAN DIERENVOEDERS
Ongeveer 30 merken honden voer

Voor Uw huisdier verkopen wij ook :

Ongeveer 20 merken katten voer

vitamines

15 soorten kattenbak vulling

bestrijdingsmiddelen

Alle soorten Vogelvoer

onderhoudsmiddelen

verschillende soorten voeders voor

Speelgoed

knaagdieren-paarden, hangbuikzwijntjes

huisvesting

enz, enz

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

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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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.
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 Ronald van ‘t Ent,
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,--

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

Tom Wensink

voorzitter@deglasbaars.nl

Vice-voorzitter

Mark Oppelaar

Secretaris

Betty Vellinga

Penningmeester

Willem Hiddingh

penningmeester@deglasbaars.nl

Commissaris materiaal

Henk Steenwijk

comm.materiaal@deglasbaars.nl

Bestuurslid

Niels Roon

vice-voorzitter@deglasbaars.nl
secretaris@deglasbaars.nl

info@deglasbaars.nl

Specials
Ledenadministratie

Mark Oppelaar

ledenadministratie@deglasbaars.nl

Redactie

Ronald van ‘t Ent

redactie@deglasbaars.nl

Visbeursinkoper

Tom Looijestein

visbeurs@deglasbaars.nl

Pr / Huiskeuringen

Niels Roon

Kantine

Richard Kramer

info@deglasbaars.nl
kantine@deglasbaars.nl

Visbeurs
Jos Wiedenhof

Simone Hilberts

Tom Wensink

Alex Hendriks

Willem Hiddingh

Henk Steenwijk

Ronald van ’t Ent

Ans Huiskes

Ans Borstel-Vos

Openingstijden:
woensdag 19:00 - 21:30 uur,
zaterdag 10:00 - 12:00 en 14:00 - 17.00 uur
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Het wel en wee van de NBAT
De Nederlandse Bond Aqua Terra, afgekort de NBAT, is de overkoepelende organisatie van ongeveer 80 verenigingen waaronder de Glasbaars. Opkomen voor de belangen
van de aangesloten verenigingen, keuringen, bondsdiploma’s en natuurlijk in full color
Het Aquarium, al vele jaren het lijfblad van de aquariaan. Ogenschijnlijk geen wolkje
aan de lucht, maar wat als ik nu zeg dat de NBAT afgelopen jaar zowel financieel als
bestuurlijk in feite failliet was en het aantal leden gedaald is van 25000 in 1980 naar
amper 2000 leden op dit moment!
Op de laatste zaterdag van april hebben Willem, Tom en ik de algemene ledenvergadering bezocht, met als inzet een antwoord op de vraag te krijgen: ‘Waarom zouden we
lid blijven van de NBAT?’ Immers, de Glasbaars betaald voor ieder lid 16 euro aan de
bond en dan is de vraag gerechtvaardigd wat daar voor gedaan wordt.
Met een start om 10.30 uur en een afsluiting om 16.30 uur, waarschijnlijk de langste
vergadering die ik ooit meegemaakt heb. Toch heb ik me geen seconde verveeld, sterker nog het was hartstikke interessant. De vergaderdag stond in het teken van
‘herstellen van vertrouwen’.
De analyse, gemaakt door de nieuwe secretaris, liet geen enkel misverstand; bestuurlijk
wanbeleid, financieel niet op orde, slechte communicatie, geen transparantie, geen beleid, geen visie en alles was intern gericht. Kortom veel slechter kon het niet en dan is
er natuurlijk volop ruimte voor verbetering!
Er werd ons een prima plan van aanpak gepresenteerd, met doelen voor de komende
jaren. Hoewel er nog veel geconcretiseerd moet worden is één ding duidelijk, het roer
gaat stevig om! Tijdens de vergadering zijn de laatste vacatures in het volledig nieuwe
Bestuur opgevuld, is er gestemd over een aantal verbeterpunten en zijn er afspraken
gemaakt over de communicatie met de verenigingen/leden.
Voor de lezers van Het Aquarium is er nu al goed nieuws. Begin september, eind oktober en begin december ontvang je het blad in een geheel nieuwe stijl en dubbeldik met
84 pagina’s!
Of we lid moeten blijven van de NBAT zal de toekomst uitwijzen. De eerste stappen
die nu gezet worden, zijn in ieder geval positief en overtuigend genoeg om de nieuwe
bestuurders van de bond een kans te geven hun ambities waar te maken.
Deze vergaderdag was niet alleen een leermoment voor de bond, maar ook voor de
Glasbaars. Want hoeveel leden hebben wij nu nog precies en hoeveel waren dat er ooit?
Zijn wij ook niet een club geworden van een handvol bekende, wat gerimpelde gezichten die op zaterdag en woensdagavond praten over vroeger? Heel gezellig natuurlijk,
maar waar is de nieuwe generatie aquariumliefhebbers die, beladen met designnanobakjes, de winkels uitkomen? Ook bij ons moet het roer om en wat mij betreft is
de ontwikkeling bij de NBAT een bron van inspiratie waar we dankbaar gebruik van
gaan maken!
Tom Wensink
Verenigingsinformatie5
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Kantinemedewerkers
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

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

Onderwerp

6 juni 2015 Lezing aquarium led verlichting
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Tijd
14:00 - ????

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Vivarium Acties
Zo nog maar ongeveer 180 dagen te gaan naar Vivarium, dus we gaan de eerste acties die we als de Glasbaars rondom Vivarium organiseren onthullen.
Actie 1: Wordt tussen 1 juni en 15 november 2015 minimaal donateur van av
de Glasbaars voor een jaar en ontvang een cadeaubon van €7,50 te besteden
op de stand van de Glasbaars tijdens Vivarium 2015.
Actie 2: Deze actie is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen maar
wel op veler verzoek.
Na het succes van vorig jaar waarbij we 2 bussen hebben kunnen laten rijden
tussen Den Helder en Vivarium (Nieuwegein) op de zaterdag willen we kijken
of er voor dit jaar wederom genoeg animo is.
Als vereniging hoeven we hier niets op de verdienen, maar u zal begrijpen dat
we het wel kosten dekkend moeten doen.
Daarom de volgende actie; Bij 35 inschrijvingen gaan we een bus bestellen.
Het vervoer + entree tot de beurs zal dan €20,- kosten.
Zodra we dus meer dan 35 inschrijvingen hebben gaan we definitief de bus
bestellen.
Bij deze kunt u dus (voor) inschrijven voor de bus naar Vivarium 2015 via info@glasbaars.nl
Opstap plaatsen; Faunaland XL Den Helder, winkelcentrum de Riepel Julianadorp. Andere opstap plaatsen in overleg.
Volgende maand meer nieuws over onze acties tijdens en rondom Vivarium
2015.
Kunt u niet zo lang wachten? Hou dan ook onze Facebook pagina in de gaten.
De Facebook pagina van aquarium vereniging de Glasbaars nog niet gevonden? Druk op de like knop die u vind op onze website, www.deglasbaars.nl en
ben als eerste op de hoogte van de nieuwtjes binnen de vereniging.
Namens het vivarium team,
N van Roon
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Redactie
Hallo mede Glasbaars leden.
Het is al weer juni nu weer een nieuwe uitgave van “Tussen lange Jaap en Kuitje” van
de Glasbaars. En hierna moeten jullie het even 2 maanden
zonder ons clubblad doen.
Nog steeds wil ik iedereen vragen om een e-mail te sturen
naar de redactie zo dat de leden lijst kan worden aangevuld. Er hoeft niet veel in te staan wel je naam en adres zo
dat het e-mail aan de goede persoon word gekoppeld.
Heeft u een ideeën voor de club laat het ons weten en we
gaan met het bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn.
We zijn het clubblad aan het aan passen zo als u digitaal
het bladleest dan kan u op de advertenties klikken en dan
komt u gelijk bij de sponsor te recht.
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.

Groeten de Redactie

OOG & DESIGN
U komt 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
Beatrixstraat 33
1781 EM Den Helder
Tel 0223-627171
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WIJ ADVISEREN U GRAAG

Winkelcentrum De Riepel
Schoolweg 51
1787 AV Julianadorp
Tel 0223 627171

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
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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
10
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Wie wil er iets leren?
Iedereen toch?
Voor iedereen is er daarom een mogelijkheid om op vrijdag 13 november iets
te leren. Om 20:00 uur 's avonds komt namelijk dhr A. Holstein ons iets leren.
Wat? Dat hangt af van de vrijwilligers die al op zondag 11 oktober iets willen
leren.
Op zondag 11 oktober hebben we namelijk dhr A. Holstein bereid gevonden
om naar Den Helder en omgeving te komen om bij maximaal 9 leden van av de
Glasbaars thuis naar de aquariums / paludariums te komen kijken. Geef je je
op als vrijwilliger dan leer je natuurlijk direct iets over de vissen / planten / overige dieren / inrichting / techniek in specifiek jouw aquarium / paludarium.
En wat is er nou mooier dan op vrijdag 13 november jouw aquarium / paludarium in een mooie presentatie terug te zien.
Nou hoor ik een aantal personen al denken, ja dag!... Mijn aquarium is niet
mooi genoeg of ik heb problemen met mijn aquarium dus ik geef me niet op.
Fout!..... Van een heel erg mooi aquarium kunnen we wat leren, maar ook van
een aquarium waar "problemen" mee zijn kunnen we wat van leren en zeker u
als eigenaar.
Dhr A. Holstein is een echte deskundige op alle gebieden van aquariums / paludariums dus bij deze roep ik vrijwilligers, die gedurende ongeveer 45 min hun
aquarium / paludarium beschikbaar willen stellen op om zich aan te melden via
info@deglasbaars.nl
Voor alle duidelijkheid het maakt niet uit wat voor soort aquarium je hebt. Gezelschap, biotoop, zeewater, garnalen, paludarium het maakt allemaal niet uit.
Het liefst zien we vanuit iedere optie meerdere bakken, want dan hebben we
mooi vergelijk.
Trouwens met de adviezen / tips die u op 13 november ontvangt is het natuurlijk leuk shoppen op Vivarium om uw aquarium / paludarium nog fraaier te krijgen.
Schrijf je snel in, want er zijn maar 9 plaatsen beschikbaar.
Deelname op volgorde van inschrijving.
Niels van Roon

11

a.v. “De Glasbaars”

Plant

Didiplis diandra
Familie
Herkomst
Hoogte
Lichtbehoefte
Temperatuur
Ph

:Lythraceae
: Zuid-oost Noord Amerika
:10-20cm
:vrij veel licht
:22-28C
:5.8-7.2

Een uitstekende plant voor de middenbeplanting. Als de plant
goed wordt belicht zullen de toppen gaan kleuren en bruin worden. Aan de bodem en de watersamenstelling worden geen speciale eisen gesteld.
Vermeerdering vindt plaats door toppen. De onderstukken doen
daarna meestal niets meer en kunnen dus beter verwijderd worden.
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Heeft alles voor
uw huisdier

Spoorgracht 30
1781 CD, Den Helder
Telefoon: 0223-684878
www.blokkerdiervoeding.nl
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Vissen
Heterandria Formosa
Nederlandse naam
Werelddeel
Land/meer
Vindplaats
Categorie
Dieet aquarium
Moeilijkheids graad
Lengte man
Karakter
Zone
Milieu
Temperatuur
Samenstelling
Voortplanting

Dwerg tandkarper
Amerika
Zuid Carolina, Florida
Cape Fear River
Levendbarende tandkarpers
Alles eter
Dieet natuur Insecten, insectenlarve
3
2 Centimeter
Lengte vrouw 3.5 Centimeter
Vreedzaam
Gedrag
Vreedzaam
Middel
Stroming
Matig
Ph. 6,8-7,8 pH Kh/Gh 4.0-14.0
20 °c tot 26 °c
Schooltje ( vanaf 6 stuks) Harem ( 1 man met 2 vrouwen)
Eierleggend ( vrijleggers)

Extra informatie
De geslachtsonderscheid is te zien aan een volwassen mannen zijn kleiner als
de vrouw en hebben een gonopodium.
Schuilplaatsen kunnen gecreëerd worden door fijn bladerige (drijf) planten.
Single gehouden Heterandria Formosa zullen een verborgen leven leiden.
Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan droogvoer te wennen.
De Heterandria Formosa is de kleinste (levendbarende) vissoort die van oorsprong in Noord-Amerika leeft. In verband met de seksuele drift van de mannetjes moeten er meer vrouwen zijn als mannen in het schooltje. Door de paringsdrift kunnen mannen onderling zeer fanatiek worden tot zelf een beetje
agressief naar elkaar toe. Mannen vertonen hun natuurlijke gedrag het beste
met meerdere mannen in het schooltje. De jongen van de Dwerg tandkarper
worden verspreid geboren. De bevalling duurt ongeveer 10 dagen, elke dag
worden er twee tot drie jongen geboren. Door deze manier van bevallen hebben de zeer klein en tere (enkele millimeters groot) meer kans op overleven.
Helaas is de Heterandria Formosa kannibalistisch aangelegen. De gemiddelde
temperatuur moet het liefst tussen de 21 en 23 graden zijn. Bij te hoge temperaturen zullen ze de vrouwtjes geen jonge meer baren. De Heterandria Formosa niet bij drukke en grote vissen houden, deze kunnen de Heterandria Formosa als voedsel zien. Probeer met zorg voor de Heterandria Formosa hun
medebewoners uit te zoeken zoals (dwerg) garnalen,
dwerg algeneters, corydoras, klein blijvende visjes zoals rasbora soorten enz.
De Heterandria Formosa is een van de kleinst vis soorten op de wereld, er zijn
7 vissoorten kleiner.
15
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9. Voeding: Werking wortel
Als we begrijpen hoe een wortel werkt, dan kunnen we daar op inspelen bij het bepalen
van de ideale bodemgrond en andere omstandigheden. In dit artikel worden enkele belangrijke facetten uitgelegd.
Werking van de wortel
Een aquariumbodem bevat over het algemeen weinig zuurstof. Bacteriën net op en onder de oppervlakte verbruiken al erg veel zuurstof zodat dieper in de bodem er een
zuurstofloze zone ontstaat. Echter de zone onmiddellijk rondom de plantenwortel (=
rhizosfeer) bevat wel zuurstof. Hoe dat kan en waarom wordt schematisch in de volgende figuur weergegeven.
Uitleg O2
Wortels pompen zuurstof (O2) in het
water rondom de wortels. Er ontstaat
plaatselijk een aerobe zone. Deze
zone wordt bevolkt door bacteriën
die nuttig zijn om organische stoffen
af te breken. Planten zijn vervolgens
in staat om de tijdens dit proces vrijkomende voedingsstoffen op te nemen. Natuurlijk kan een haarwortel
ook direct voedingsstoffen opnemen
vanaf bijvoorbeeld een stukje turf.
Uitleg H+ in bovenstaand figuur
De plantenwortel moet in staat zijn om nutriënten (allerlei spoorelementen zoals ijzer,
kalium en wat er verder voorhanden is in de bodem) te kunnen onttrekken aan het water en aan de aanwezige vaste stoffen. Aan deze vaste stoffen, zoals bijvoorbeeld bodemzand, zijn immers vaak redelijk wat voedingsstoffen geadsorbeerd die de plantenwortel graag wilt hebben. Uit de wortel worden daartoe aminozuren (aangegeven als
H+ in het bovenstaande figuur) afgescheiden. Dit schept een zwakzuur milieu, waardoor de pH in de rhizosfeer zo ongeveer rond de 6,4 komt te liggen. Deze organische
zuren zijn in staat om voedingselementen te onttrekken aan de omgeving en te complexeren zodat ze niet verder kunnen reageren. De aminozuren werken op deze wijze
als natuurlijke complexvormer ofwel chelator. Elementen die gecomplexeerd worden,
zijn stabiel en kunnen via de plantenwortel vrij eenvoudig opgenomen worden.
Natuurlijk kost het verpompen van H+-ionen extra energie. Beter is als de pH in de
omgeving van nature al enigszins zuur is. Vanuit dit oogpunt wordt ineens ook duidelijk dat turf in de bodemgrond een pluspunt is. Maar ook de standaard waterkwaliteit
speelt een rol : is de pH van het water al rond de pH 6,8 , dan hoeft de plant weinig
energie extra te verbruiken om de omgeving rond de wortel zuurder te krijgen. Overigens produceren de bacteriën ook wat zure-afbraak producten en dragen een (klein)
steentje bij om het milieu wat zuurder te krijgen.
16

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
Het toverwoord : energie
Uitleg figuur 2
Door assimilatie wordt er licht omgezet in energie die
gebruikt wordt voor de vorming van bijvoorbeeld complexe organische bouwstenen. Deze bouwstenen alsmede
de energie (in de vorm van energierijke verbindingen)
worden door de plant getransporteerd naar gebieden die
daarom vragen.
Sterk energie-vragende gebieden zijn :

blad (1)

groeicentra (2)

wortels (3)
Dat het onderhoud, de aanmaak en de groei van bladeren
energie kost, dat is natuurlijk logisch. Ook de wortelgroei kost energie. Echter als er meer energie nodig is
voor het verpompen van H+-ionen in het wortelgebied om een optimaal milieu te creëren voor de opname van voedingsstoffen, dan zal dat ten koste gaan van andere gebieden. De plant groeit daardoor eenvoudigweg wat minder snel.
Het "aanslaan" van planten
Als we een nieuwe plant in het aquarium zetten, dan duurt het meestal een week of
langer voordat hij echt gaat groeien. De wortelvorming kost zoveel energie dat er in het
begin weinig overblijft voor de groei van (nieuwe) bladeren. Let op : de plant assimileert wel degelijk tijdens deze startfase, maar verdeelt zijn energie anders.
Gasuitwisseling via de wortel
Plantenwortels zijn dus in staat om allerlei voedingselementen uit de omgeving op te
nemen. Ook is de wortel in staat om CO2 op te nemen. Met name moerasplanten maken daar duidelijk gebruik van. De wortels zitten vaak in CO2-rijke sedimentgebieden
in de bodemgrond. Dus niet alleen de bladeren van een plant zijn daartoe is staat ! Echte waterplanten maken meer gebruik van hun bladeren dan van hun wortels om CO2 op
te nemen. De wortels dienen bij echte waterplanten meer als hechting. De opname van
CO2 via de wortels moet niet overschat worden in aquariums. De CO2 dat de wortels
bereikt via de afbraakprocessen door bacteriën en via diffusieprocessen op het water/
bodem grensvlak, beslaat slechts een klein gedeelte van de totale CO2-behoefte van
een plant. In de natuur komen wel rottende sedimentlagen voor die voor voldoende
CO2 kunnen zorgen. Met name in moerasgebieden, waar plantenresten vergaan en er
CO2-bellen. vrijkomen. Maar het is juist om te concluderen dat we door CO2 toe te
voegen in de bodem, planten verder kunnen bijbemesten via de wortels.
CO2-bemesting via de bodem bij de wortels is in de praktijk echter niet te doen. Daarom kunnen we ons beter richten op het op peil houden van het CO2-gehalte in het water. Gemakkelijker, sneller en effectiever.
17
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Plaagdieren Mosseldiertjes
Deze kleine diertjes kunnen in grote aantallen in de bakken voorkomen. Vaak
“kruipen” ze over oppervlakken, maar ze kunnen ook vrij in het water zwemmen.
Ze zijn een teken van veel voedsel in het water.
Deze kreeftachtigen zijn volstrekt ongevaarlijk voor onze diertjes. Ze zijn zelfs voor
veel dieren een niet te versmaden hapje.
Wetenschappelijke naam:
Ostracoda
Uiterlijk:
Ze zijn 0,5 tot 3 millimeter groot.
Hun lichaam is ei-vormig.
De kleur is wit, beige, groen to zwart, vaak met een donkere tekening.
Bij vergroting zijn twee schaaldelen zichtbaar en roeipootjes er tussen.
Verspreiding:
Praktisch wereldwijd in alle soorten water.
Voedsel:
Afhankelijk van de soort zijn het roofdiertjes (eten micro-organismen), detritus,
voerresten of algen.
Voortplanting:
Geslachtelijk via eieren. Deze eieren kunnen langere tijd in rust blijven en daarbij
ongunstige omstandigheden doorstaan. Sommige soorten kunnen zich ook ongeslachtelijk via parthenogenese voortplanten
Voortbeweging:
Deze dieren bewegen kruipend over oppervlakken. Vaak zitten ze op het glas of
planten.
Ze kunnen ook zwemmen. Meestal maken ze dan draaiende bewegingen.
Hoe komen ze in de bak:
Meestal worden ze in de aquaria geïntroduceerd door planten, stenen en grind/zand.

Zelfde foto als hierboven, maar sterk vergroot. Duidelijk zijn de twee schalen te zien.
18
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Diagnose:
Vaak kruipen deze kleine eivormige diertjes over de ruiten van de bak. Bij uitbundig
voeren met stofvoer, nemen ze ook in aantal toe.

Bij dit diertje zijn ook de aan de voorkant uitstekende pootjes zichtbaar.
Bestrijding:
Eigenlijk is bestrijding niet nodig. Ze zijn immers onschadelijk voor onze diertjes.
In grote aantallen kunnen ze wel voedselconcurrenten van jonge garnalen worden.
Slakken kunnen wel erg te lijden hebben van deze diertjes. Soms worden ze dermate
getreiterd dat ze niet meer uit hun schelp komen en verhongeren.
Chemische bestrijding is niet mogelijk. Het zijn kreeftachtigen en alle bestrijdingsmiddelen zijn daardoor ook schadelijk voor garnalen en kreeften.
Deze kreeftachtigen worden graag gegeten door vissen en andere rovers (zeer jonge
kreeftjes, Palaemonetes-soorten, sommige kleinere Macrobrachiums.
Vermindering van voeren (met name stofvoer) zorgt er in de regel voor dat ze vanzelf
verdwijnen. Je raakt ze echter nooit voor 100% kwijt.
Wegvangen met behulp van een stuk gekookte groente is ook mogelijk.
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Planten
Hottonia inflata

Land: Europa, Noord Azie
Hoogte: 10-20 cm
Licht: Veel
Temperatuur: 15-26ºC
Water hardheid: Zacht/Medium
pH: 6-7,5
Omschrijving:
De foto bestaat uit twee delen. De linker kleine
foto is de plant in bovenwater vorm (emers). De
grotere foto is de plant in onderwater vorm
(submers), zo kan de plant gaan worden.
Stengels staan rechtop waarop de bladeren afwisselend aanvast zitten.
Lichtgroen van kleur. Een decoratieve plant die uitstekend op de voorgrond
gezet kan worden. Ook geschikt voor een wat hoger terras.
Garnalenliefhebbers opgelet! Als je dit plantje onderwater snoeit dan geeft
hij een stof af in het water die giftig kan zijn voor je garnalen. Als je garnalen hebt dit plantje dus bovenwater snoeien en de snijvlakken afspoelen
voordat je hem terugzet in het aquarium.
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Het opzetten van een nieuw aquarium
Veel beginnende aquarianen raken gedesillusioneerd door regelmatige sterfgevallen onder hun vissen na een nieuw aquarium te hebben opgezet. Statistisch
gezien sterft 60% van de vissen die aan beginnende aquarianen worden verkocht voor een nieuw aquarium binnen de eerste 30 dagen. Beter bekend als
“het nieuwe aquarium syndroom” worden deze vissen vergiftigd door hoge gehaltes aan ammoniak die vrijkomen uit ontlasting, dode dieren en planten, teveel aan voedsel, bacteriën en ander organisch materiaal. Daarbij komt nog de
ammoniak die direct door de vissen wordt uitgescheiden.
In een aquarium wordt ammoniak geoxideerd door nitrificerende bacteriën tot
nitriet, dat ook giftig is. Daarna wordt het nitriet omgezet in nitraat, wat minder
giftig is, in een proces genaamd “de cyclus van de nitrificatie”. Daarom is het
verkrijgen en onderhouden van een gezonde populatie nitrificerende bacteriën,
die in staat zijn de hoeveelheden ammoniak te verlagen, kritiek om succesvol
vissen in een nieuw aquarium uit te kunnen zetten. Wanneer de juiste bacteriën niet aanwezig zijn of fysisch-chemische condities niet worden onderhouden,
zal het nitrificatieproces niet adequaat functioneren. Dit kan leiden tot een opeenhoping van het giftige ammoniak en/of nitriet. Wanneer dit gebeurt, zullen
de vissen gestrest raken en mogelijk doodgaan.
Uitleg bij de afbeelding
Het gehalte aan ammoniak zal
in een nieuw aquarium 7-8 dagen stijgen, voordat het niveau
weer zal dalen. Het is over het
algemeen niet voor de 11e of
12e dag dat de hoeveelheid ammoniak zakt onder de 0,1 mg/L.
Nitrietconcentratie in dezelfde
nieuwe opzet kan oplopen tot
concentraties van bijna 10 mg/L.
Verder kan de nitrietconcentratie enkele weken hoog blijven. Meestal zal de
nitrietconcentratie niet onder 0,1 mg/L zakken voor 25 tot 30 dagen na de start.
Ammoniak
Ammoniak is bij lage waardes al giftig en moet daarom verwijderd worden met
dezelfde snelheid als waarmee het wordt geproduceerd om een goede waterkwaliteit te houden en blootstelling eraan voor de vissen te voorkomen. De
LC50 (de fatale concentratie waarbij 50% van de vissen sterft) bij korte tijd – 48
-96 uur – voor regenboogvissen ligt tussen de 0,57 en 0,75 mg/L. Alle jonge
regenboogvissen (Melanotaenia splendida, 34-40 mm) die aan deze concentraties werden blootgesteld gingen dood. Nitrietvergiftiging kan ook tot problemen leiden in nieuw opgezette aquaria. Wanneer vissen binnen 12 tot 15 dagen na de start van het aquarium doodgaan, is de kans groot dat dit komt door
te hoge nitrietconcentraties en niet door te hoge ammoniakconcentraties. De
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tolerantie voor nitriet is erg soortafhankelijk, hoewel er niet heel veel informatie
beschikbaar is over de gevoeligheid van regenboogvissen voor stijgende nitrietconcentraties. Waterwissels van 25% elke 2 tot 3 dagen gedurende de eerste 3 weken moeten hoge nitrietconcentraties verminderen.
Het wordt algemeen aanbevolen dat ammoniak- en nitrietconcentraties op de
lange termijn nul moeten zijn bij het gebruiken van de gewone test sets welke
in de dierenwinkel verkrijgbaar zijn. De aanwezigheid van één van beide is een
indicatie dat er iets in het systeem uit balans is en dat er actie moet worden
ondernomen. Wanneer lage concentraties van deze stoffen aanwezig zijn, kunnen deze chronische problemen veroorzaken en de vatbaarheid voor ziektes
vergroten.
Bacteriën
Wanneer een aquarium wordt opgestart of wordt herstart na een grondige
schoonmaak, gaat er enige tijd overheen voordat de bacteriecultuur tot stand is
gekomen. Bacteriën zijn overal aanwezig en vermeerderen zich in verbazingwekkende snelheid. Veel van deze bacteriën leven in biofilms welke op alle
oppervlakken, en vooral in een biologisch filter, aanwezig zijn, maar ze zijn ook
aanwezig in de waterkolom. Gedurende de tijd waarin de bacteriecultuur zich
ontwikkeld kunnen ammoniakconcentraties erg hoog worden. Dit is een kritieke
tijd in het aquarium, omdat ammoniak sneller kan worden geproduceerd dan
het wordt verwijderd. Enkele dagen nadat de piek bereikt is, zullen ammonia
consumerende bacteriën het ammoniak omzetten in nitriet. Wanneer de ammoniakconcentratie begint te zakken, zal de nitrietconcentratie beginnen te stijgen. Dit zal enkele dagen duren tot de nitriet consumerende bacteriën zich voldoende hebben ontwikkeld en het nitraat om gaan zetten in het relatief onschuldige nitraat. Deze cyclus wordt ook de nitraatcyclus genoemd.
Het is niet van essentieel belang dat u het
metabolisch proces begrijpt, dat bacteriën
gebruiken om de cyclus op te starten en te
onderhouden. Hoewel enige kennis van de
belangrijkste stappen in de cyclus en het effect dat het heeft op de waterkwaliteit wel zijn
nut heeft. De gevorderde aquariaan zal zich
het belang wel realiseren om snel de nitraatcyclus op gang te krijgen en de stress op de
aquariumbewoners te beperken.
Uitleg bij de afbeelding
De nitraatcyclus in het aquarium staat hierboven afgebeeld. De twee processen in de nitraatcyclus die in het aquarium van belang
zijn, zijn nitrificatie (afgebeeld in groen) en
denitrificatie (afgebeeld in rood). Ammoniak
wordt geoxideerd tot nitriet en dan tot nitraat
door een serie van biochemische reacties
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welke nitrificatie worden genoemd. Denitrificatie is vooral een reductie van nitraat tot stikstofgas door anaerobe bacteriën.
De nitraatcyclus
Het wordt vaak gezegd dat de nitraatcyclus op gang gebracht kan worden door
ammoniak aan het aquariumwater toe te voegen (zoals ammoniumchloride),
voordat er vis in het aquarium wordt uitgezet. Er wordt gedacht dat door het
toevoegen van ammoniak de bacteriën zich sneller zullen vermeerderen, wat
de tijd van het opstarten kan verkorten. Het toevoegen van ammoniumchloride
kan de opstarttijd echter dramatisch verlengen. Soms tot wel 50 tot 60 dagen.
Het kan gunstig zijn om de cyclus vooraf op te starten. Dit kan worden gedaan
door het aquarium te enten met een startportie bacteriën. Het enten van het
aquarium kan een positief effect hebben op het nitrificatieproces en de stabiliteit daarvan. Nitrificerende bacteriën zijn normaal gesproken veelvuldig aanwezig in het bodemsubstraat en filtersubstraat van draaiende aquaria; veel hobbyisten gebruiken een kleine hoeveelheid van dit materiaal om het nieuwe aquarium te enten. De ervaring leert dat het enten van een filter met materiaal uit een
draaiend filter de opstarttijd significant kan verkorten. Onderzoeken hebben
uitgewezen dat het enten van zoetwatersystemen met 3% nat filtermateriaal
van een draaiend filter de opstarttijd met 48% kan verkorten. Het toevoegen
van 10% ingedraaid filtermateriaal kan de opstarttijd verkorten naar 4 tot 7 dagen, in vergelijking met 20 tot 25 dagen die het normaal gesproken kost. Een
groot nadeel aan het enten van een nieuw te starten aquarium met ingedraaid
filtermateriaal is dat er mogelijk ook ziektes met dit materiaal over kunnen komen.
Tegenwoordig zijn er veel commerciële producten te koop die beweren voor dit
doel bruikbaar te zijn. De resultaten van deze commerciële bacterieculturen
variëren echter. Men moet de aard van de producten goed begrijpen, wat
meestal niet op het etiket staat of niet door de fabrikant wordt begrepen. Sommige commerciële producten bevatten een bacteriesoep, terwijl andere een
ammoniak gebaseerde samenstelling hebben. Sommige bacteriële producten
worden nogal eens overschat, sommige claims zijn onjuist.
Evenwicht
Als alternatief voor deze versnelde opstarttijd kan men gefaseerd vissen uitzetten. Wanneer het aquariumwater stabiel is, kan het visbestand worden uitgebreid. De bacteriecultuur zal groeien op het afval dat door dieren en planten
wordt geproduceerd. Hierdoor zal er en een evenwicht tot stand komen tussen
de hoeveelheid geproduceerd afval en de bacteriepopulatie. Een stijging in
afval zal resulteren in een groei van de bacteriepopulatie, maar deze reactie is
niet onmiddellijk. Die reactie heeft tijd nodig om zich aan te passen aan de
nieuwe omstandigheden. Wanneer de bacteriepopulatie de hoeveelheid geproduceerd ammoniak aankan, kan het visbestand wederom uitgebreid worden.
Wanneer deze methode gebruikt wordt, is het aan te raden om gedurende de
eerste 15 dagen elke 3 dagen ongeveer 15% van het water te verversen. Op
deze manier zijn er geen problemen te verwachten. Om de maximale hoeveelheid ammoniak te verkleinen dient men voorzichtig te zijn met overvoeren.
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Tot op heden werd aangenomen dat biofiltratie in het aquarium voornamelijk te
danken was aan de bacteriën van het geslacht Nitrosomonas en Nitrosospira.
In recente studies werd echter het bestaan van een unieke ammoniakoxiderende Archaea (een bacterie-achtig organisme) ontdekt, welke tot het
Archea-domein behoort. Nieuw onderzoek wijst uit dat archaea die in staat zijn
tot ammoniakoxidatie veelvuldig voorkomen in zout- en zoetwatersystemen. De
fylogenetische diversiteit en soortenrijkdom van ammoniak oxiderende archaea
en bacteriën werden onderzocht in een aquariumbiofiltratiesysteem. De resultaten wezen uit dat de soortenrijkdom van ammoniak oxiderende archaea groter is dan die van ammoniakoxiderende bacteriën. De relevantie van amoniakoxicerende archaea in het aquarium blijft vooralsnog echter onbekend. De
heterotrofe bacteriën, algen en schimmels vertonen ook nitrificerende activiteiten, maar in een langzamer tempo dan nitrificerende bacteriën. Hieruit blijkt wel
dat het proces van nitrificatie veel complexer is dan in de meeste aquariumboeken staat beschreven.
Het is het beste om geen vissen uit te zetten in nieuw opgezette aquaria tot de
biologische cyclus zich heeft gestabiliseerd en ammoniak- en nitrietniveaus nul
zijn. De tijd waarin dit gebeurt verschilt per aquarium, maar over het algemeen
is het veilig om na 21 tot 28 dagen na de opstart vissen uit te zetten. Het is wel
aan te raden dit proces met testsets te volgen. Alle hobbyïsten zouden een
testset voor ammoniak en nitriet moeten hebben en weten hoe deze te gebruiken. U moet in staat zijn de waterkwaliteit te controleren en problemen te corrigeren wanneer deze voorkomen.
Bezettingsdichtheid
De bezettingsdichtheid (de hoeveelheid watervolume welke voor een enkele
vis beschikbaar is) is een belangrijke gezondheidsfactor. Helaas willen veel
mensen die beginnen met een aquarium zo veel mogelijk vissen houden. Het
merendeel van de problemen die ontstaan komen voor uit een dergelijke overbezetting. Grote hoeveelheden vis in de relatief kleine omgeving van een aquarium leidt vaak tot verminderde groei, slechte gezondheid en een kortere levensduur. Dit komt door de gereduceerde zuurstofniveaus en verhoogde niveaus van giftige stoffen als ammoniak en nitriet.
Hoewel er vele wiskundige formules zijn om de maximale bezettingsdichtheid
van een aquarium te berekenen zijn deze in feite overbodig. Het onderhouden
van de waterkwaliteit is de beste methode om de bezettingsdichtheid te bepalen. Begin met een klein aantal vissen en controleer de waterkwaliteit op ammoniak, nitriet en pH. Geleidelijk kunnen er meer vissen uitgezet worden, waarbij het visbestand met de maanden langzaam groeit naarmate het aquarium
zich ontwikkelt. Uiteindelijk zijn het uw observaties en testresultaten die moeten
bepalen wat een veilige hoeveelheid vis is voor uw unieke situatie. Het belangrijkste is om niet te veel vissen tegelijkertijd uit te zetten in het aquarium.
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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:
R.I. Visser

Gerbrand Scheltestraat 55

Adverteren voor leden/donateurs gratis
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs
Visbeursnieuws
Net terug van de jaarvergadering van de NBAT waar de toekomst van de NBAT
werd besproken en ook hier net zo als bij onze eigen club is modernisering op de
agenda gezet we houden natuurlijk de aquariaan met een aquarium van de geëigende afmetingen, maar de nano aquariums worden steeds belangrijker in onze huiskamer en dan moet je niet alleen de nano aqqariums in huis hebben maar ook de planten, vissen en natuurlijk ook de hulpmiddelen zoals hout, filters E.D.
En nu nieuw verkrijgbaar luchtfilters voor de kleine aquaria deze zwarte filters zijn
verkrijgbaar in een enkele en een dubbele filter verkrijgbaar waarbij de filters en de
uitstroom in 2 van de 3 filters 360 graden draaibaar zijn dus ze passen in elk aquarium verkrijgbaar vanaf € 2,95 tot € 5,95.
Heterandria formosa is een kleine levendbarend tandkarpertje dat oorspronkelijk
uit Amerika komt dat wij niet eerder hebben gehad dit kleine visje word tegenwoordig door aquarianen ook in Nederland gekweekt en door onze contacten in de
aquariumwereld hebben wij er 50 kunnen aankopen normaal zijn ze in de winkel
wel € 4,95 en bij ons € 1,75 maar dit keer in de aanbieding nu voor € 1,25 per stuk
maar op = op.
De slaketende slak is nu al een tijdje in de handel en omdat deze bij voldoende
voer zich goed voortplant krijgen we van diverse aqarianen goedkope toevoer dat
is ook de reden om op deze slak maar liefst 40 procent korting te geven dus van €
2,50 naar € 1,50.
Door onze grootte inkoop hebben wij weer de EASY-CARBO goedkoop ingekocht
en totdat deze voorraad op is zijn de flesjes van 500ml geen € 8,95 maar voor de
lage prijs van € 6,95 per 500ml.

Tom Looijestein
30

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS

31

a.v. “De Glasbaars”

Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder
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