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Aangesloten bij de NBAT 
Koninklijk goedgekeurd 20-1-71 

 

INTRAPOST 
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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 10 % 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                                                                            

BIJNA ALLES OP GEBIED VAN DIERENVOEDERS 

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    

http://www.dszdenachtegaal.nl/
http://www.dszdenachtegaal.nl
mailto:info@dszdenachtegaal.nl
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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 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: 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 

Specials 

Visbeurs 

Verenigingsinformatie 

Voorzitter Tom Wensink voorzitter@deglasbaars.nl 

 
Vice-voorzitter Mark  Oppelaar vice-voorzitter@deglasbaars.nl 

 

Secretaris Betty Vellinga secretaris@deglasbaars.nl 
 

Penningmeester  Willem Hiddingh penningmeester@deglasbaars.nl 

 

Commissaris materiaal  Henk Steenwijk comm.materiaal@deglasbaars.nl 

 

Bestuurslid Niels Roon  info@deglasbaars.nl 
  

 

 
 

 

 

 

Ledenadministratie Mark  Oppelaar ledenadministratie@deglasbaars.nl 

 
Redactie Ronald van ‘t Ent redactie@deglasbaars.nl 

 

Visbeursinkoper Tom Looijestein visbeurs@deglasbaars.nl 
 

Pr / Huiskeuringen  Niels Roon  info@deglasbaars.nl 

 

Kantine Richard Kramer  kantine@deglasbaars.nl 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

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 

mailto:voorzitter@deglasbaars.nl
mailto:vice-voorzitter@deglasbaars.nl
mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
mailto:pr@deglasbaars.nl
mailto:pr@deglasbaars.nl
mailto:kantine@deglasbaars.nl
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Bij het schrijven van dit stukje denk ik met veel plezier terug aan de afgelopen woens-

dagavond op de Glasbaars. Een gezellige drukte in de visbeurs, aan de bar en jawel aan 

onze ......biljarttafel. Deze laatste aanwinst heeft een strategische plek gekregen in de 

kantine waardoor je tijdens of na de diepzinnige gesprekken over onze onvolprezen 

hobby een balletje kunt tikken. Vermakelijk is het om te zien dat onze 

‘aquariumtoppers’ op biljartgebied nog wel wat kunnen leren!  

 

In de visbeurs zijn de medewerkers opnieuw gestyled en te bewonderen in opvallend 

gekleurde polo’s, hetgeen de herkenbaarheid perfect onderstreept. Ook in het aanbod 

gaat er wat veranderen. De vraag naar garnalen neemt toe, zeker als het gaat om de wat 

meer exotische exemplaren. Deze ontwikkeling is opgepakt door enkele leden die de 

attractieve en zeer nuttige aquariumbewoners inmiddels volop aan het kweken zijn. 

Speciaal voor de liefhebbers  wordt door onze eigen ‘bakkenplakker’ de laatste hand 

gelegd aan enkele nieuwe garnalenbakjes voor in de visbeurs, waardoor het garnalen 

aanbod straks beter tot zijn recht komt.  

 

Om de lokale bekendheid en herkenbaarheid te vergroten laten we ons steeds vaker 

zien. Zo was de Glasbaars aanwezig bij het 100 jarig bestaan van Tuindorp, staan we 

op de Juttersmarkt, doen we mee met de club van kleine huisdieren en pakken we uit 

tijdens het Vivarium. Minder zichtbaar, maar zeker niet minder belangrijk is de energie 

die gestopt wordt in het onderhouden en waar mogelijk uitbreiden van ons netwerk. De 

bijeenkomsten van onze bond de NBAT zijn hier uitermate geschikt voor. Zo komt in 

het najaar de vereniging Ons Natuurgenot uit Gouda een bezoek aan ons brengen en 

wellicht geeft dat aanleiding om ook eens met een groepje die kant op te gaan om idee-

ën, plannen en wellicht ook planten en vissen uit te wisselen.  

 

Wat de NBAT betreft is de laatste informatie hoopvol. De nieuwe penningmeester 

heeft  de administratie inmiddels op orde zodat we op de vergadering in september de 

financiële jaarstukken van de afgelopen jaren kunnen afsluiten en door kunnen bouwen 

op de solide basis die er nu ligt. Ook de maak van het geheel vernieuwde ‘Het Aquari-

um’ loopt volgens plan en verschijnt dus zoals afgesproken in september.  

 

Kortom er zijn weer legio ontwikkelingen die de moeite waard zijn om het over te heb-

ben of beter nog waar je een aandeel in kunt hebben! Dus wat mij betreft zien en spre-

ken we elkaar op woensdagavond, onze eigen Glasbaarsavond! 

 

Tom Wensink 

Woensdagavond....Glasbaarsavond! 
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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   
 

  

  

Kantinemedewerkers 

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

11 oktober 2015  Huiskeuring aquarium 9:00 

13 november 2015  Uitslag huiskeuring aquarium 20:00 

21 november 2015  Vivarium  
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Op het moment van schrijven is het nog maar een kleine 3 maanden en dan staat die 

grootse evenement weer op de agenda. 

Het vivarium team van de glasbaars is al druk bezig om er een prachtige stand neer te 

kunnen zetten en in samenwerking met Faunaland "de koningsvis" gaat dit ook zeker 

lukken. Wat echter op dit moment echter nog niet zo heel goed loopt is de vulling van 

de bus richting vivarium op zaterdag 21 november. 

Willen we dat de bus ook daadwerkelijk gaat rijden dan hebben we minimaal 35 deel-

nemers nodig. Op dit moment staat de teller op 12. Heb je zin om mee te gaan geef je 

dan zo spoedig mogelijk op via glasbaarsdh@gmail.com of info@glasbaars.nl. Kosten 

€20,- pp maar dat is dan inclusief de toegang tot de beurs. 

 

Huiskeuring 2015 
 

Voor de gene die de hint in het vorige clubblad niet helemaal door hadden, ook dit jaar 

is er natuurlijk de jaarlijkse huiskeuring. Naast een klein wedstrijd element is dit na-

tuurlijk de kans ok iets te leren. 

Niet alleen van uw eigen aquarium / terrarium maar ook door naar die van een ander te 

kijken. Wil je iets leren over je eigen aquarium/terrarium geef je op voor de keuring, 

dan komt de heer Holstein op zondag 11 oktober bij u thuis kijken en u van advies 

voorzien. Er zijn in totaal 9 plaatsen beschikbaar en tot nu toe hebben we 5 deelnemers. 

Er zijn dus nog plaatsen beschikbaar.  

Voor de gene die wel iets willen leren maar niet willen mee doen kom dan naar de uit-

slag avond op vrijdag 13 november. 

 

Aquahortus 2015 
 

Vanaf 5 september tot en met 27 september kunt u in de hortus botanicus te Leiden 

terecht voor aquahortus 2015. Wat de aquahortus precies inhoud leest u elders in dit 

clubblad. Ook als vereniging hebben we een kleine bijdrage geleverd aan dit evene-

ment door het beschikbaar stellen van oa techniek, een 150x50x50 aquarium en natuur-

lijk de mysterie bak. De regelmatige bezoeker van de vereniging heeft de bak vast wel 

zien staan bij de ingang naar de kantine. Dat was dat aquarium met de zandwaterval 

erin. Op zondag 23 augustus hebben we echter het aquarium overgebracht naar de hor-

tus al waar we het hebben ingericht. 28 september zal het aquarium weer naar de ver-

eniging terug komen om daarna mee te gaan naar vivarium waar we het samen met 3 

andere aquariums zullen tentoonstellen. 

 

N van Roon  

mailto:glasbaarsdh@gmail.com
mailto:info@glasbaars.nl
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De vakantie is weer voorbij en nu moet alles weer opgestart worden en hier een nieuwe 

uitgave van “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars.  

 

Hoop dat iedereen weer is uitgerust en weer met frisse zin 

aan zijn aquarium gaat werken en ook weer in het vereni-

gingen gebouw komt. 

 

Nog steeds wil ik iedereen vragen om een e-mail te sturen 

naar de redactie zo dat de leden lijst kan worden aange-

vuld. Er hoeft niet veel in te staan wel je naam en adres zo 

dat het e-mail aan de goede persoon word gekoppeld. En 

gelijk een vraag wie zou het clubblad digitaal ontvangen. 

 

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 blij-

ven 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 
 

WIJ ADVISEREN U GRAAG 

 

Beatrixstraat 33  

1781 EM Den Helder 
Tel 0223-627171 

Winkelcentrum De Riepel 

Schoolweg 51 

1787 AV Julianadorp 
Tel 0223 627171 

Redactie  

mailto:redactie@deglasbaars.nl
http://oogdesign.nl/home/
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http://www.schefferwitgoed.nl/
https://www.unishorebedrijfskleding.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 

http://www.keesgroot.nl/
http://www.vanrossum-wonen.nl/
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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 / ove-
rige dieren / inrichting / techniek in specifiek jouw aquarium / paludarium.  
En wat is er nou mooier dan op vrijdag 13 november jouw aquarium / paludari-
um 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 / pa-
ludariums 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. Ge-
zelschap, 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 natuur-
lijk leuk shoppen op Vivarium om uw aquarium / paludarium nog fraaier te krij-
gen. 
 
Schrijf je snel in, want er zijn maar 9 plaatsen beschikbaar. 
Deelname op volgorde van inschrijving. 
 
Niels van Roon 
 

 

 

Wie wil er iets leren? 

mailto:info@deglasbaars.nl
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Wordt ook wel groen water of waterbloei genoemd. In het aquarium kan het 
gevolg zijn van een ééncellige alg die het water een groene of groen-gele 
schijn geeft. Deze algensoort mag niet verward worden met de witte waas die 
ontstaat door een plotse bacteriële groei. 

Wat is de oorzaak van groen water in het aquarium? 

Wat zijn de oorzaken van de zweefalg? Hieronder de meest voorkomende: 

 Een ammoniumpiek ligt meestal aan de oorzaak van groen water, bijvoorbeeld 

een dode vis of het omwoelen van het substraat; 

 Een slecht evenwicht in voedingsstoffen in het aquarium 

 Een ammoniumpiek ligt meestal aan de oorzaak van groen water, bijvoorbeeld 

een dode vis of het omwoelen van het substraat; 

 Onvoldoende CO2; 

 Teveel licht. 

 
Men zegt wel eens dat direct zonlicht de oorzaak is van deze alg. Dit klopt, 
een te sterke en langdurige belichting zorgt bijna altijd voor algenproblemen. 
Teveel licht leidt echter niet specifiek tot enkel deze alg, maar kan ook andere 
algen tot gevolg hebben. 

 

Hoe bestrijd je groen water in het aquarium? 

Breng je voedingsstoffen eerst terug in evenwicht en vermijd direct zonlicht of 
te sterk kunstlicht gedurende een te lange periode. Wanneer dat het pro-
bleem niet oplost, kan een stevige waterverversing (eventueel vooraf gegaan 
door een verduistering van 3 dagen) helpen. Bij blijvende problemen kun je 
overwegen een UV-filter of diatomenfilter te installeren.

Zweefalg 

http://www.aquascaping-blog.com/groen-water/groen-water-2
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http://www.faunalanddenhelder.nl/
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Spoorgracht 30 

1781 CD, Den Helder 

Telefoon: 0223-684878 

www.blokkerdiervoeding.nl 

Heeft alles voor   

uw huisdier 

http://www.blokkerdiervoeding.nl/
http://www.spittersadvies.nl/
http://www.elektro-rama.nl/
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Knorgoerami 
 

Oorsprong                   : Zuid-Oost Azië 

Lengte                                : 6,5 cm 

Min.lengte aquarium      : 70 cm 

Wetenschappelijke naam : Trichopsis Vittata 

Familie van de             : Anabantidae 

Zwemt                        : Bovenin-midden 

Waterstroming           : zwak-matig 

Aquariumtemperatuur:     : 22-28 graden 

PH-waarde (zuurgraad)  : 7-7,5 

GH-waarde (hardheid)   : 8-12 

 

Net als de Dwergknorgoerami knort de Knorgoerami ook, wat de naam ver-

klaard. Met kleine en andere vreedzame vissen is de Knorgoerami goed te 

houden maar kan zich soms verschuilen als dit niet het geval is. 

Voedsel en leefruimte 

Het is een alleseter, maar eet het liefst klein levend voer. 

Kweken 
Het kweken van de Knorgoerami vereist wel wat werk. Ten eerste moet de 

temperatuur omhoog naar 30 graden. Ten tweede moet waterstand drastisch 

omlaag. Als dit goed is zullen er tot 150 eitjes worden afgezet. Hierna is het 

nog niet makkelijk want de jongen zijn erg gevoelig voor watertemperatuur 

schommelingen en zijn moeilijk groot te brengen. 

Vissen 
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Uit artikel 10 blijkt dat een wat zure bodemgrond minder energie kost en de plant diverse voor-

delen biedt. Met dit gegeven in ons achterhoofd, gaan we nu verder in op de ideale bodemstruc-

tuur. 

Bodemstructuur 
De wortels kunnen per type plant nogal verschillen. Echte waterplanten gebruiken de wortels 

meer als hechting en nemen relatief minder voedingsstoffen op via de wortels. De zogenaamde 

moerasplanten ontwikkelen een uitgebreide wortelstructuur en maken daar ook veel gebruik van 

(zie ook artikel 10). 

Voor de echte waterplanten is de bodemstructuur dan ook minder belangrijk. Grof grind of zand, 

het maakt niet zo heel veel uit. Groeien doen ze toch wel. We willen echter ook de moerasplan-

ten goed bedienen. We zullen daarvoor toch een soort "gulden middenweg" voor moeten zoeken. 

De gulden middenweg 

Een veel gebruikte type bodemgrond is de volgende : 

Fijn grind zorgt ervoor dat er voedingsstoffen vanuit het water goed 

door het grind heen kunnen komen. Dat heet diffusie. Afvalstoffen 

van vissen, organisch materiaal valt in het grind. De grove poriën 

tussen het grind zorgen ervoor dat er voldoende zuurstof in deze zone 

zit om bacteriën de kans te geven om deze af te breken. 

Het fijne zand is gemengd met wat turf. In deze structuur kunnen 

wortels hun eigen ideale omgeving bouwen. 

Diffusie 
Voedingsstoffen kunnen de wortels ook via de waterstroom bereiken. Aangezien er normaal 

gesproken geen stroming heerst in de bodem, gebeurt dat door diffusie. Dit kan plaatsvinden via 

het water aan de oppervlakte van de bodem en via de bodem zelf. 

Figuur 1 laat zien dat zowel horizontaal als verticaal diffusie plaatsvindt. Deze diffusie-stromen 

ontstaan doordat de plant bijvoorbeeld ionen opneemt en er zo een 

osmotisch potentiaalverschil ontstaat. De snelheid waarmee dit ge-

beurd is overigens niet erg groot : gemiddeld enkele mm per week, 

afhankelijk van o.a. de ruimte tussen het grind (grof of fijn grind, al 

dan niet gemengd met zand etc.) 

Voor een nog beter begrip hebben we er een pH-verschil bijgete-

kend. Meteen wordt duidelijk dat er een soort "druk" onstaat op de 

pH rondom de wortel door de hogere pH van het aquariumwater. 

Als bijvoorbeeld het aqauriumwater een pH 8 heeft, dan zal dat de 

plant meer energie kosten om de pH rond de wortels lager te krijgen richting pH 6,4. 

In professionele kwekerijen staan de meeste planten in potten met de wortels in het water zoals te 

zien is op de foto links. Om het opname-proces te bevorderen, heeft het voedingswater een pH 

van rond de 6,4. Daarnaast wordt voortdurend het gehalte aan ijzer, magnesium, kalium e.d. op 

peil gehouden. 

Turf, klei en CEC-waarden 
In de bovenstaande foto's hebben we turf gezien. Het opmengen van turf of klei in zand heeft 

positieve effecten. Turf of klei heeft als eigenschap dat ze ionen kunnen vasthouden. De anorga-

nische voedingsstoffen (zoals Fe, Mg of Zn), kunnen door de wortels gebruikt worden.  
De CEC-waarde (Cation Exchange Capicity) is een getal dat staat voor de bindingscapaciteit van 

een bepaalde verbinding. 

11. Voeding: Bodemgrond 
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Hier zijn enkele waarden die gelden voor de adsorptie (binding) van 

ammonium : 

Turf 100 - 150 meq / 100gram 

Klei 50 meq / 100 gr 

Leem 20 meq /100gr 

Kleimineralen bezitten aan de oppervlakte een negatieve lading. 

Daardoor kunnen ze positief geladen ionen zoals bijvoorbeeld K+ of 

Mg2+ aantrekken en binden (adsorberen). Er ontstaat op deze manier 

een soort reservoir waaruit een plantenwortel voedingsstoffen kan 

halen. 

Turf bezit deze eigenschap ook, maar heeft als voordeel dat het naast 

een veel hogere CEC-waarde ook humuszuren afscheidt die een zuurder milieu bevorderen. 

Daarnaast biedt de afbraak van turf door bacteriën de plant ook nog eens de essentiële voedings-

elementen N, P en S aan. Turf is als organische stof namelijk opgebouwd uit deze elementen. 

 

zware of lichte voedingsbodem 
Er wordt veel geschreven over de ideale voedingsbodem voor planten. We moeten vooral niet 

vergeten dat ook andere factoren (CO2 en licht) en grote rol spelen bij de groei van de plant. 

Maar we kunnen uit het bovenstaande verhaal wel een advies geven. 

Een goede voedingsbodem : 

1 cm ongewassen zand 

gemengd met turf en klei 

opgehoogd met fijn grind 2-4 mm 

We kunnen natuurlijk ook het fijne grind weglaten en alleen maar zand gebruiken. Dat is verder 

geen probleem. 

Wij adviseren dus een lichte voedingsbodem. Dit omdat zelfs in een dicht beplant aquarium niet 

al het beschikbare bodemoppervlak ook daadwerkelijk benut wordt. Bij een zware voedingsbo-

dem bestaat het gevaar dat er zoveel voedingsstoffen overblijven die niet door de plant benut 

kunnen worden, dat er een zware algenplaag kan ontstaan. Beter is het dan om de bodem plaatse-

lijk bij te mesten door middel van wat extra klei of in de winkel verkrijgbare "mestkogels". 

 

Bodemverwarming - bevordering diffusie 
Een algemene uitspraak is dat "warme voeten" de plantengroei zou bevorderen. Een bodemver-

warming zou dus goede groei bevorderen. Echter plantenwortels zitten in de natuur ook in kou-

dere segmenten. De plantengroei wordt niet bevorderd doordat wortels er warmer bij gaan zitten, 

maar doordat door de toegevoegde warmte een verbeterde diffusie plaatsvindt. De warmtestro-

ming zorgt zodoende voor een snellere aanvoer van voedingselementen elders uit de bodemgrond 

d.m.v. diffusie. 

Vooral planten die relatief veel voedsel halen via de wortels, hebben daar profijt van zoals Echi-

nodorus sp., of Cryptocorynes sp. 

Het toevoegen van wat extra voeding rondom de wortels geeft over het algemeen hetzelfde resul-

taat. 

Verder dienen we te bedenken dat bij gebruik van een bodemverwarming we verplicht zijn om 

grind te gebruiken. Zand laat te slecht warmte en water door, zodat de bodemgrond een te hoge 

temperatuur kan bereiken. In dit geval worden de wortels "gekookt". Als we naar een biotoop 

streven met uitsluitend een zandbodem dan valt de optie bodemverwarming dus af.
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Nymphaea lotus  Aqua-Tropica/Velsen 
 
Een rode of groene tijgerlotus kan een in het oog springend sieraad in het 
aquarium zijn. Een nuttig advies hoe deze prachtige planten eenvoudig te 
vermeerderen zijn. 
 
Wist u dat u zowel een groene als een 
rode lotus zeer eenvoudig kunt vermeer-
deren? Bijna alle aquarianen hebben wel 
een soort lotus in hun aquarium staan. Ik 
heb echter al verschillende malen ge-
hoord dat men niet goed weet hoe deze 
vermenigvuldigd kunnen worden. Daarom wil ik u graag vertellen hoe ik goe-
de resultaten bereik. Ongeveer een jaar geleden kocht ik een rode lotus en 
het vermeerderen ging vanzelf als je de plant maar flink plaagt. Onder pla-
gen versta ik in dit geval dat ik de plant geen rust gun. Daarom ben ik als 
volgt tewerk gegaan. 
De plant die ik kocht plaatste ik op 10 cm van de voorruit op een goed ver-
lichte plaats. Daarna heb ik er een tijdje niets aan gedaan tot er nieuwe bla-
deren ontsproten. Toen was het gedaan met de rust van de plant! De groot-
ste, oudste bladeren werden verwijderd tot er nog twee tot drie overbleven. 
Dit hou ik elke week bij. De bladeren die blijven zitten zijn ongeveer vier à vijf 
cm groot. Wanneer u dit ook gaat proberen zult u zien dat u binnen de kort-
ste keren via uitlopers onder de grond een nieuwe lotus hebt aangekweekt. 
Laat deze uitlopers zitten en na een jaartje hebt u een mooi veldje lotussen 
aangekweekt. Zo is de lotus ook als voor-grondbeplanting te gebruiken. In-
middels heb ik al vijf lotussen weggegeven. 
Tot slot, mijn bodem bestaat uit ongewassen grind met daardoor wat hydro-
korrels. Ik heb dus geen voedingsbodem toegevoegd. 
De verlichting mag voor deze plant matig tot veel zijn en de groeisnelheid is 
matig. Het is een plant die makkelijk te houden is in ons aquarium, zowel in 
een groot als in een klein aquarium. Het mooist is om hem solitair tussen 
een paar lichtgroene planten te plaatsen voor het contrast. 
 

Deze plant is er in diverse kleuren, van egaal roodbruin tot roodbruin met 
donkere vlekken, maar ook groen met donkere vlekken en helemaal egaal 
groen 
Probeer het ook maar eens. 
Succes! 

het vermeerderen van een lotus 
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De eerste en misschien wel belangrijkste tip die we je meegeven als het om 
het herkennen van visziektes in een aquarium gaat: bestudeer de vissen in je 
aquarium regelmatig opdat je afwijkend gedrag direct opmerkt. Afwijkend ge-
drag kan namelijk op één of meerdere visziektes duiden. Zorg er daarnaast 
voor dat je een quarantainebak tot je beschikking hebt waar je zieke vissen in 
kunt doen. Dit is belangrijk omdat veel visziektes besmettelijk zijn. 

Hoe herken je visziektes? 

Het nadeel van de verschillende visziektes is het feit dat ze vaak overeenkom-
stige symptomen hebben. Het is daarom nog niet zo gemakkelijk om visziektes 
te herkennen. Maar goed, het al fijn als je weet dat je vis ziek is. Daarom heb-
ben we, om je in ieder geval een handvat te geven om visziektes in het alge-
meen te herkennen, de meest voorkomende symptomen van visziektes opge-
somd: 

 snelle ademhaling 

 verwondingen 

 gaten in de kop 

 uitpuilende ogen 

 snel dik geworden of juist vermagerd 

 rode kieuwen 

 witte puntjes op het lichaam 

 rode vlekken op de huid. 

 schimmelplekjes 

 doffe vlekjes op de huid 

 dof geworden kleuren 

 schuilgedrag 

 Hyperactiviteit 

 

Welke visziektes komen voor? 

– Virale infecties. De symptomen van virale infecties bij vissen vertonen veel 
overeenkomsten met andere soorten infecties. Virale infecties bij vissen zijn te 
voorkomen door de waterkwaliteit goed te houden en de vissen dus in een opti-
maal milieu te houden. Virale infecties bij vissen zijn niet behandelbaar. 

 

 

Ziektes ontdekken en behandelen 
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– Bacteriële infecties. Deze infecties ontstaan ín het lichaam van de vis. Door 
voor een goede verzorging van de vissen en het aquarium te zorgen kun je 
bacteriële infecties bij vissen voorkomen. Voorbeelden van bacteriële infecties 
en hun eventuele behandelmethode zijn: 

 huidinfectie 

 kieuwinfectie 

 vinrot  – behandeling met antibiotica 

 columnaris 

 uitpuilende ogen  – behandeling met antibiotica 

 buikwaterzucht  – geen behandeling mogelijk (verlos de vis op humane 

wijze uit zijn lijden) 

 zwemblaasinfectie  – geen behandeling mogelijk (verlos de vis op humane 

wijze uit zijn lijden) 

 vistubercolose  – geen behandeling mogelijk (verlos de vis op humane 

wijze uit zijn lijden) 
 
– Schimmelinfecties. Om schimmelinfecties te voorkomen is het belangrijk 
om het aquarium goed schoon te houden. Schimmels leven namelijk van afval-
stoffen. Alleen zieke of gewonde vissen kunnen door schimmels worden aan-
getast. Toch schimmel op één of meerdere vissen gevonden? Bestrijd ze dan 
door aan elke 10 liter water in een aparte bak 200 gram jodiumzout toe te voe-
gen. Plaats de zieke vis maximaal twee minuten in dit water en plaats hem 
daarna in de quarantainebak. 

– Eencellige parasieten. Door deze parasieten verandert de huid van de vis. 
Denk bijvoorbeeld aan doffe kleuren of witte puntjes op de huid. Voorbeelden 
van eencellige parasieten en hun eventuele behandelmethode zijn: 

 flagelaten  – behandeling met metronidazole 

 gatenziekte 

 sporoza  – behandeling met antibiotica 

 witte stip  – behandeling met meerdere geneesmiddelen mogelijk 

– Parasitaire worminfecties. Hét kenmerk van een parasitaire worminfectie is 
vermagering van de vis zonder dat de eetlust is verdwenen. Voorbeelden van 
parasitaire worminfecties en hun eventuele behandelmethode zijn: 

 huidwormen  – behandeling met flubenol 

 kieuwwormen  – behandeling met stamoplossing 

 lintwormen  – geen behandeling mogelijk 

 draadwormen  – behandeling met metronidazole of anti-wormmiddel 

 haakwormen  – geen behandeling mogelijk 
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Naast de combinaties met de planten hebben we nog meer decoratie-

hulpmiddelen tot onze beschikking. Bij het inbrengen van steen en hout wordt 

echter alleen materiaal gebruikt, dat geen schadelijke stof-

fen aan het water afgeeft en voor alle vissen gevaarlijk 

kan worden, Scherpe stenen, waaraan de dieren zich kun-

nen verwonden, blijven uit het aquarium. Eveneens zien 

we af van gekleurde stenen, die onnatuurlijk werken. Er 

worden alleen gelijksoortige stenen of stenen met soortge-

lijke structuur gebruikt. Dienen ze alleen voor versiering 

dan worden ze beter iets in het zand gedrukt, omdat ze 

natuurlijker aandoen als ze uit het zand lijken omhoog te ‘ groeien ‘. 

Een opbouw wordt voor de stabiliteit en voor de veiligheid ( ruitbreuk ) op de 
bodem van het aquarium geplaatst, vooral als ze een holte moeten vormen. 
Hoogteverschillen in de bodem hebben alleen zin in een wat groter aquarium. 
Het uit stenen gebouwde terras moet de druk van de achterliggende bodem-
grond opvangen en het loopt daarom door tot op de bodem van de bak. Omdat 
het terras op zijn plaats blijft, wordt het aan beide zijden tussen stenen ge-
klemd, die eveneens vast op de bodem liggen. Stenen voegen zich nooit zo 
vast aan elkaar, dat er geen zand door kan weglopen. Om dit te vermijden, 
worden kleine gaatjes met een dikke plasticfolie, achter het terras, afgedekt. 
Overigens kan men het weglopen van zand ook verhinderen door plexiglasre-
pen. Ze kunnen ook het raamwerk van het terras vormen en ze worden dan 
van voren alleen afgedekt. Dan is het voldoende om de stenen een paar centi-
meter diep het zand te drukken. Een afdekking van kurkschors wordt gemaakt 
door de schorsstukken met nylondraad vast te binden door van te voren in de 
plexiglas-strips geboorde gaten. Een dergelijke afdekking heeft als voordeel, 
dat men ze verwisselen kan zonder het aquarium te hoeven leeghalen. Schors 
van de kurkeik is bijzonder goed geschikt, omdat het zich niet volzuigt met wa-
ter en in het aquarium gedurende verschillende jaren absoluut onveranderd 
blijft. Wegens het sterke drijfvermogen moet het overigens altijd aan iets veran-
kerd worden. 

Wortelstokken van kienhout vormen een natuurlijke 
decoratie, maar ze zijn voor de bouw van vaste ter-
rassen zonder meer niet geschikt. De met water vol-
gezogen wortels blijven wel op de bodem, maar bijna 
nooit op de juiste plaats liggen. Het is daarom beter 
om ze met een nylondraad aan een stuk steen vast te 
binden en in de bodemgrond te verankeren. Dit geldt 
ook voor grotere wortelstukken die omhoog gericht 

moeten staan en die anders bij onderhoud van de bak steeds van plaats veran-
deren. 

Stenen, hout en terrassen maken 
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Voor de extra decoratiemiddelen gelden in het aquarium een paar grondregels. 
Opdat alles er natuurlijker uitziet, worden in een bak geen verschillende steen-
soorten gebruikt. Ook terrassen worden uit dezelfde stenen opgebouwd. Beter 
is een combinatie met kurkschors of kienhout. Staat in het aquarium alles op 
een rijtje, dan is dat eentonig. Opbouw, stenen en hout worden a-symmetrisch 
verwerkt. 
De hoeveelheid stenen of hout moet worden aangepast aan de inhoud van het 
aquarium. Hier en daar een klein steentje of een miniatuur worteltje heeft geen 
werking. Een overweldigende hoeveelheid is evenzo nadelig. Als maximum 
voor dood materiaal rekent men ongeveer een derde van de bodemoppervlakte 
van het aquarium. Decoratiemiddelen moeten na het inrichten van het aquari-
um zichtbaar blijven. Ze worden waardeloos als ze dichtgeplant of grotendeels 
afgedekt worden. Bruikbare steensoorten voor het aquarium zijn de oerge-
steenten als graniet en basalt, ook leisteen, versteend hout of kiezel. Een goed 
effect geeft lavasteen in roodachtige kleuren met hun regelmatig afgeronde 
vormen. Extreme verschillen tussen licht en donker moeten worden vermeden. 
Bijvoorbeeld basalt op een zeer lichte zandbodem of op witte kiezelstenen is 
beslist niet mooi. Het werkt eerder onaangenaam en storend. 
 
Maken van achterwanden 
Ik heb foto’s gevonden van een paar achterwanden die ik heb gemaakt en 
dacht hier kan ik wel een stukje over schrijven. Dit is een simpele manier om 
voor weinig geld een achterwand te maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat heb je nodig: Tempex, bus met 
Pur, Schoolbord zwart verf, scherp-
zand, emmer, stok (voor mengen), wast 
en plamuurmes. 
 
 Leg de tempex klaar op de grond of 
werkbank spuit de pur in de emmer en 
schenk de schoolbord zwart verf hier in 
en mix dit samen tot dat alles zwart is. 
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Met de hoeveel verf dat je in de mix 
doet kun regelen hoeveel de pur opzet 
dus wil je vlakke achterwand met een 
beetje structuur maak je de mix bijna 
zwart wil je dat de pur meer op zet ge-
bruik je iets minder verf. Gebruik de 
plamuurmes om de mix over de tem-
pex uit te strijken. 
 

 
 
Als de mix droog is verf ik hem nog 1 
keer over met de verf en strooi er 
scherpzand over (dit kan ook 2 of 3 
keer zijn) dit helpt met het aanvreten 
van algeneters. De reden dat ik de verf 
met de pur mix is dat als een algeneter 
door de verf heen vreet dan komt het 
wit van de pur en tempex er niet door-
heen dit geld ook voor wanneer je de 
bak vult en de tempex zet uit dan 

schijnt het wit van de tempex ook niet door.  
 
 
 
 
Zet of plak je achterwand vast en als de kit 
droog is kan de bak gevuld worden voor de 
eerste keer ik laat de bak 24 uur staan om 
mogelijke giftige stoffen uit te spoelen (ik doe 
het 2 a 3 keer). Ik gebruik verf op waterbasis 
dit bevat minder giftige stoffen dan verf op 
oliebasis. Dit zijn foto’s van verschillende ach-
terwanden maar het geeft je een idee van hoe 
ik het doe. De foto hier naast is van mijn hui-
dige bak. 
 
 
 
Artikel geschreven door Marcel Kemper 
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pristella tetra 
 
Werelddeel Zuid Amerika 
Land/meer Brazilië, Venezuela, 
 Guyana 
Vindplaats  Rio Orinoco 
Categorie Karperzalmen ( Characidae) 
 Subcategorië : zalmen/tetra's 
Nederlandse naam Pristella tetra 
Synoniem Aphyocarax maxillaris, Pristella riddlei 
Dieet aquarium Alles eter 
Dieet natuur Insecten, insectenlarve 
Moeilijkheids graad 2 
Voortplanting Eierleggend (vrijleggers) 
Geslachtsonderscheid Volwassen mannen zijn slanker van bouw 
Lengte man 5 Centimeter 
Lengte vrouw 5 Centimeter 
Samenstelling Schooltje (vanaf 6 stuks) 
Karakter Vreedzaam  
Gedrag Vreedzaam  
Zone Midden 
Stroming Zwak tot matig 
Milieu Ph. 6.5-7.1 pH    Kh/Gh 4.0-8.0 
Temperatuur Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c     
  
Extra informatie 
De Pristella maxillaris is een echte scholenvis hoe groter de school hoe fijner 
de Prionobrama filigera zijn eigen voelt. 
Wildvang exemplaren zijn moeilijker aan vervangend voer te wennen met na-
me aan droogvoer, 
De Pristella maxillaris kent een kwetsbare gewenningsperiode. 
Het overwennen van de Pristella maxillaris kan het beste met de druppelme-
thode. 
Niet bij grote en agressieve vissen houden. 

Vissen 
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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 

J.A. Cabalt Doorzwin 5133 

G. Lion Lingestraat 30 

E. Stam De Ruiterstraat 46 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 

Visbeursnieuws 

 

 

Dit keer geen aanprijzingen van vissen of planten en bijartikelen maar hetgeen 

wat we dit najaar en winter gaan realiseren om de Visbeurs nog overzichtelijker 

te maken. 

 

Er komen twee lange aquaria waarin verwerkt een aantal tussenschotjes met 

nieuwe filters waarin de kleine garnalen worden gehuisvest zodat u in een op-

slag kunt zien de verschillen tussen de diverse garnalen en wat wij in de aan-

bieding hebben. 

 

Bij de vissen zullen wij proberen om soort bij soort, makkelijk en moeilijk en 

de wateren waarin zij voorkomen te groeperen zodat u hierin waarschijnlijk een 

makkelijkere keuze heeft. 

 

Omdat wij steeds meer bijartikelen krijgen worden ook de kasten waar deze in 

staan volledig op zijn kop gezet zodat wij alle bijartikelen op een zo overzich-

telijke manier aan u kunnen tonen. 

 

Mocht u zelf nog ideeën hebben dan hoor ik dat  graag van u. 

 

Zelf gaan wij in november weer met een stand staan op Vivarium en dit jaar 

gaan wij een aquarium inrichten in de Hortus in Leiden, waar diverse vereni-

gingen een aquarium opzetten en dit tot een grote tentoonstelling laten komen, 

mocht u tijd hebben is het een must voor een aquariaan om daar te gaan kijken. 

 

 

Tom Looijestein 
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http://www.lowsea.nl/
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Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/
http://www.buijtendijk.nl/home/

