
a.v. “De Glasbaars” 

32 

 

 

Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

1 Verenigingsinformatie 

 

 

 

 

Tussen Lange Jaap en Kuitje 

 

A.V. “De GLASBAARS” 

 

Den Helder 

Jaargang 66,   

oktober 2015 

Aangesloten bij de NBAT 
Koninklijk goedgekeurd 20-1-71 

 

INTRAPOST 

Indien foutief 

bezorgt niet in  

TNT bus doen!!! 

Bel svp 

0223-619139 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/
http://www.buijtendijk.nl/home/
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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    
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KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

http://www.dszdenachtegaal.nl/
http://www.dszdenachtegaal.nl
mailto:info@dszdenachtegaal.nl
http://www.lowsea.nl/
http://www.holland-safety.nl/
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 

 

 

Visbeursnieuws 

 
De laatste keer heb ik het gehad over het herinrichten van de Visbeurs en gevraagd of 

er onder de leden nog suggesties waren, en inderdaad er zijn een aantal voorstellen de 

revue gepasseerd en daar waren een aantal zeer interessante ideeën bij, zoals het over-

zichtelijker maken van al de soorten vis die wij nu verspreid hebben deze nu bij elkaar 

zetten BIJV. beginnersvis  bij elkaar zetten of naast elkaar in de Visbeurs. 

 

Ook omdat wij steeds meer bijartikelen krijgen (vooral voor de wat kleinere aquaria) 

moet hiervoor ook ruimte voor worden gevonden, ook hiervoor zijn een aantal ideeën  

geopperd. 

 

Een tweetal weken geleden zijn we opgebeld door een aquariaan uit Alkmaar die zijn 

aquarium had verkocht en hij moest nu leeg of wij interesse hadden in wat vis en plan-

ten uit zijn aquarium, Niels is direct er naar toe gegaan en heeft  het aquarium leegge-

haald en de vis en planten die voor ons interessant waren meegenomen naar Den Hel-

der deze zijn nu te koop in de Visbeurs voor een heel aantrekkelijke prijs (Blyxa). 

 

Ook zijn wij in onderhandeling met de tentoonstelling in de Hortus te Leiden om de 

overgebleven vis en planten van hun te kunnen overnemen en deze in de Visbeurs voor 

een heel aantrekkelijke prijs te verkopen, houd dus de Visbeurs goed in de gaten want 

op = op. 

. 

 

Tom Looijestein 
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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 

“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 
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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 

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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Inschrijfformulier Vivarium Bus 2015 
Zaterdag 21 November 

Voornaam:   

Achternaam:   

Aantal deelnemers:   

Opstapplaats Den Helder:   

Opstapplaats Julianadorp:   

telefoonnummer (06-)   

08:00uur "de Koningsvis"  

08:15uur "winkelcentrum de Riepel"  

Kosten (20euro pp) 

Gaarne totaal bedrag over maken voor 10 November aan de penningmeester o.v.v 

Vivariumbus 2015 + achternaam op rekeningnummer NL80INGB0001618092  

 

Inschrijven kan tot 10 november via deponeer dit inschrijfformulier in de ideeen bus 

in de kantine of info@glasbaars.nl of via glasbaarsdh@gmail.com  

“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 
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Gemaakt in een schoenendoos, ingekleurd met viltstift en gesneden uit piepschuim, 

presenteerde Richard, tijdens de laatste bestuursvergadering, een driedimensionaal mo-

del op schaal van onze ‘nieuwe’ kantine. Het resultaat van een hele stapel ideeën, uren 

vergaderen en een grote dosis enthousiasme. Met hier en daar nog wat punten op de i 

zal dit plan in de komende tijd gefaseerd worden uitgevoerd. Uiteraard loop ik niet 

vooruit op de veranderingen, maar ik kan al wel zeggen dat de kantine volledig ‘op de 

schop gaat’, met als steekwoorden toegankelijk, uitnodigend en sfeervol. Een groot 

project dat we met elkaar tot een succes gaan maken en een mooie combinatie van 

clubliefde en onverwachte talenten. 

 

Alleen toekomstmuziek? Nee, ook nu al wordt er gewerkt aan verandering en vooral 

verbetering van ons gebouw. Willem heeft in de visbeurs, met de nodige kennis en 

kunde, traditionele Tl-verlichting vervangen door energiezuinige led-verlichting. Dit 

levert naast een betere presentatie van ons vissenbestand ook een aanzienlijke bespa-

ring in het stroomverbruik op.  

 

Om onze bekendheid te vergroten gaan we ons nadrukkelijk laten zien bij het natuur- 

en milieueducatief centrum de Helderse vallei in de vorm van een toepasselijke, ander-

halve meter grote biotoop ‘de Helderse sloot’, opgezet en onderhouden door leden van 

de Glasbaars. Samen met de directie en medewerkers van de Helderse vallei wordt dit 

plan gerealiseerd en zoals het zich nu laat aanzien, gaat onze biotoop deel uitmaken van 

het permanente educatie-aanbod. 

 

In Leiden heeft de Glasbaars een bijdrage geleverd aan het 425-jarig jubileum van de 

lokale Hortus Botanicus, de oudste van Nederland. Uiteraard waren we present bij de 

opening van dit evenement dat, met een kleine 400 aquaria en terraria in de sfeervolle 

ambiance van deze Hortus, beslist de moeite loonde om naar Leiden af te reizen. 

 

Ook dit jaar pakken we weer groots uit op het Vivarium. De voorbereidingen zijn in 

volle gang en de bus is al geregeld! Als je ook wilt genieten van deze schitterende en 

overcomplete expositie van alles op het gebied van onze hobby, geef je dan snel op!  

 

Niet alleen laat de Glasbaars van zich horen, maar ook onze bond de NBAT doet wat 

ze belooft. Schitterend vormgegeven, rijk geïllustreerd en dubbeldik kwam het eerste 

exemplaar van Het Aquarium nieuwe stijl uit. Een absolute aanrader voor de aquarium-

liefhebber. In de vergadering van september heeft het nieuwe bestuur van de NBAT 

met instemming van de leden eindelijk een streep kunnen zetten onder het financiële 

wanbeleid van de afgelopen jaren. Er is nu een gezonde basis om op verder te bouwen.  

Tom Wensink 

Onverwacht talent en ware clubliefde! 
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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  

“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 
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Kokosnoten is een alom bekent middel om schuilplaatsen te creëren en toch een natuur-

lijke uitzicht te behouden. 

Een nadeel is dikwijls de hardheid van deze noot. 

Het beste is ze eerst door te zagen. 

Niet in het midden maar een verdeling van 75 % – 25 % zodat de ene kant hoger is dan 

de andere. 

Men moet rekenen dat het deel dat men wil gebruiken nog in het zand moet drukken. 

Wanneer de kokosnoot is doorgezaagd kan men beginnen met het uitlepelen van de 

kokos zelf. 

Dan kan men kiezen om onderaan het uitsparing te maken (wanneer de noot in het zand 

gedrukt is toch nog een gleuf vrij blijft om de vis naar binnen te laten zwemmen) of om 

langs de zijkant een hol (opening) te maken. 

 

Voor bloempotten geld hetzelfde als de kokosnoten. 

Plastic buizen (of bamboe) zijn nodig om sommige soorten te laten kweken. 

Bv Ancistrus dolichopterus kweekt wanneer er een buis ter voorziening is. 

Ook de Tateurndina ocellicauda heeft nood aan een buisvormig voorwerp om over te 

gaan te het kweken. 

Men houd te buizen tegen de bodem door:?- de bodem te bedekken met zand?- ze te 

verankeren doormiddel van stenen? 

Om ze te camoufleren kan mijn gebruik maken van java-varen, javamos, anubias-

soorten. 

 
 
 
 
 

http://www.cichlidenkwekers.nl/images/2012/07/aquarium-schuilplaatsen-kokosnoot.jpg
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Voor men begint met het bouwen van deze constructie kan men best een plannetje ma-

ken of eerst de stenen op elkaar passen. 

Men kan een constructie maken in de vorm van een tent. 

Een mogelijkheid is twee lange smalle stenen schuin tegen elkaar plaatsen. 

Zo creëert men een driehoekige vorm. 

Een andere mogelijk constructie kan zijn twee stenen met enige hoogte links en rechts 

plaatsen en een 3de steen er boven op leggen. 

Er zijn natuurlijk nog veel andere creaties mogelijk. 

 

Nu we stenen constructies hebben besproken kunnen we overgaan tot het creëren van 

schuilplaatsen door middel van plantenbundels. 

Men bekomt schuilplaatsen door stengel planten (bv waterpest, cabomba-soorten, java-

varen, vallisneria’s en Echinondorus-soorten) dicht bij elkaar te plaatsen. 

Vissen zullen, wanneer nodig, zich graag in zulke schuilplaats ophouden. 

Java-varen kan men bv opbouwen (van laag naar hoog) in een hoek (achterwand en 

zijwand) van het aquarium. 

Cabomba-soorten kan je ook van hoog naar laag opbouwen tegen de achterwand. 

Zolang de vissen zich maar kunnen verstoppen zonder dat de belager hen ziet. 

 

Kienhout is een ander dankbaar 

product om schuilplaatsen te ma-

ken. 

Sommige vormen van kienhout zijn 

zo grillig dat men niks speciaal 

meer moet doen. 

Enkel het stuk houd in het aquari-

um leggen en zien dat de holtes 

bereikbaar zijn voor de vissen. 

Is de vorm van het houd niet grillig 

genoeg dan kan men ook gaan sta-

pelen. 

Nadeel is hier wel dat het aquarium 

dan snel vol ligt. 

De stukken hout die men verkoopt zijn meestal te groot om in een doorsnee aquarium 

al stapelend te gebruiken. 

Men kan ook gebruikmaken van een combinatie van planten en kienhout. 

Java-varen, javamos, anubias-soorten zijn plantensoorten die hiervoor zeer geschikt 

zijn. 

Bind de planten vast met visdraad of met andere middelen (bv door ze te verankeren 

met stenen, …) 

Het gebruik van schuilplaatsen gemaakt van kienhout worden zeker in gebruik geno-

men door: harnas- en pantsermeervallen. 

“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 
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Inmiddels leest u al weer het 1 na-laatste clubblad voordat we naar Vivarium 

gaan en dus begint het te kriebelen, in ieder geval bij de ons als organisatie. 

De ideeën voor de stand zijn er, de leuke acties in samen werking met onze 

sponsor ook en ook de ideeën voor de inrichting van de 4 show aquariums krij-

gen langzaam aan vormen. 

 

Voor het eerst zullen we als vereniging wat levende haven mee nemen naar 

vivarium. Denk daarbij aan garnalen en misschien wel wat leuke slakken. Wat 

we precies zullen meenemen zal erg afhangen van wat onze inkoper kan rege-

len want we vinden dat een beurs ook echte beurs aanbiedingen moet hebben 

en dus moet de prijs aantrekkelijk zijn. 

 

Verder treft u verder op in het clubblad het inschrijfformulier aan voor de bus 

naar vivarium. Het bestuur heeft namelijk besloten dat het ongeacht het aantal 

inschrijvingen we gewoon een bus laten rijden. Voor de gene die zich al had-

den opgegeven via de mail die hoeven dus alleen het bedrag van 20euro pp 

over te maken aan de penningmeester o.v.v vivarium2015 + hun naam. Zodra 

de betaling binnen is ontvang je dan een bevestigingsmail dat de betaling bin-

nen is en dat je inschrijving definitief is. 

 

Voor de gene zonder computer die kunnen het inschrijfformulier in de ideeën-

bus in de kantine deponeren.  Ik stuur dan een sms zodra de betaling binnen is. 

 

Ik hoop dat we heel veel deelnemers aan de bus naar vivarium mogen verwel-

komen op zaterdag 21 november want welke andere club kan dit nou voor el-

kaar krijgen? 

 

N van Roon  

http://www.cichlidenkwekers.nl/javavaren-microsorum-pteropus/
http://www.cichlidenkwekers.nl/anubias-barteri/
http://www.cichlidenkwekers.nl/images/2012/07/aquarium-schuilplaatsen-kienhout.jpg
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Hier een nieuwe uitgave van “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. Wat gaat 

het weer hard voor je het weet is het jaar weer voorbij.  

 

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  

“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 
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Hoe Schuilplaatsen creëren 

 

Veel van onze aquariumvissen komen te kort aan geschikte en degelijke schuilplaatsen. 

Vooral cichliden en minder uitbundige vissoorten kunnen baat hebben aan een geschik-

te schuilplaats. 

Wat belangrijk is, is dat men alle materialen die men wil gaan gebruiken 

goed AFSPOELT MET KOKEND WATER. 

Zowel kienhout, stenen, kokosnoten, buizen en bloempotten moet dit ondergaan plan-

ten natuurlijk NIET. 

Dit doen we om alle vuil en onzuiverheden te verwijderen. 

Laat ook eerst het proper gemaakte voorwerp eerst terug afkoelen voor men de con-

structie in het aquarium plaatst. 

Gebruik geen marmer of andere kalkhoudende stenen voor een aquarium met vissen 

die zacht water nodig hebben. 

Deze kalkhoudende stenen kunnen ervoor zorgen dat het water minder zacht wordt 

door de afgifte van kalk Kienhout gebruikt men ook beter niet voor aquaria die een ph 

+ 7 na streven. 

Kienhout heeft de eigenschap het water zuurder te maken. 

Als eerst kan je gebruik maken van stenen constructies. 

Grijze lei-stenen zijn zeer goed bruikbaar om etages te maken, holen te creëren, gaten 

en spleten te laten ontstaan. 

Wanneer men overgaat tot het creëren van een schuilplaats bestaande uit stenen, moet 

men er op letten dat de constructie stevig genoeg in het zand (bodemsubstraat) ge-

plaatst staat. 

Wanneer een constructie te wankel staat en vissen beginnen hun hol uit te graven dan 

kan het wel eens gebeuren dat vissen onder de constructie vast komen te zitten. 

Dit moeten we ten allen tijde proberen te vermijden. 

Daarom bestaat de mogelijkheid om stenen alvorens ze in het aquarium te plaatsen aan 

elkaar vast te lijmen met silicone. 

Let wel, silicone die voor AQUARIUM GEBRUIK voorzien is. 

 

Schuilplaatsen maken 

mailto:redactie@deglasbaars.nl
http://oogdesign.nl/home/
http://www.cichlidenkwekers.nl/kienhout/
http://www.cichlidenkwekers.nl/stenen-als-decoratie/
http://www.cichlidenkwekers.nl/bodembedekking/
http://www.cichlidenkwekers.nl/images/2012/07/aquarium-schuilplaatsen-stenen.jpg
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http://wilms.nl/
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 
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Dikwijls hoor je wel eens zeggen van mensen die cichliden houden: “Mijn Microgeo-

phagus Ramirezi heeft eitjes gelegd op mijn eikenblad”. De meeste beginnen zich dan 

spontaan de vraag te stellen “?? Een eikenblad in het aquarium??” 

Toch is het zo. In het natuurlijk biotoop hebben dwergcichliden een overmaat aan afge-

vallen bladeren afkomstig van bomen die langs de over van de stroom staan. Meestal 

worden deze bladeren gebruikt als afzetplaats voor de eieren. Vooral de Microgeopha-

gus ramirezi maakt gebruik van afgevallen bladeren om zijn eitjes op af te zetten. 

Wanneer een aquarium zo is ingericht dat het een uitzicht heeft als oeverbiotoop is het 

plaatsen van afgevallen bladeren een echte must, eigenlijk meer een vervollediging van 

het gehele biotoop. 

Enkele tips waar men rekening mee moet houden: 

Neem sterke bladeren, geen bladeren die teer en dun zijn. Goed geschikte bladeren zijn 

die van beukenbomen (Fagus sylvatica) of die van de eik (Quercus). Deze zijn sterk en 

stevig (taai). 

Raap nooit bladeren van de grond op. Als je van plan bent om bladeren in het aquarium 

te leggen, pluk deze dan al in de zomer van de bomen. Bladeren die op de grond geval-

len zijn, zijn vaak besmet met schimmelsporen. We moeten vermijden dat schimmel-

sporen het aquarium binnen komen. Op voorhand afplukken is dus de boodschap. 

Laat de geplukte balderen drogen op een droge donkere plaats (GEEN telefoonboek). 

Wanneer je de bladeren daarin droogt zullen ze inderdaad mooi droog zijn maar ook zo 

plat als een vijg waardoor het natuurlijk effect helemaal verdwenen is. 

Pluk er ook genoeg, zodat je af ten toe de reeds gebruikte bladeren kan vervangen 

vooraleer ze beginnen te rotten in je aquarium. 

 

Wanneer u deze richtlijnen in gedachten houdt zal het plaatsen van beuken- of eiken-

bladeren een mooie natuurlijke aanvulling zijn van je biotoop. 

 

Eikenbladeren of beukenbladeren. 
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Goede dag alle leden en donateurs van de “Glasbaars” hierbij een klein 

overzicht zoals de vereniging er nu financieel er voor staat 

We zitten nu weer over de 200 leden en donateurs dit was begin dit jaar 

ruim 20 minder dus de groei zit er gelukkig weer in. 

We hebben nog steeds een positief saldo maar we groeien erg langzaam 

teren gelukkig niet in op onze reserves 

Zowel met de omzet van de visbeurs en kantine die voldoen nog steeds 

aan de verwachting voor 2015 

Laten we proberen om met z’n allen weer boven de 250 leden en dona-

teurs uit te komen  

 

Spoor vrienden of collega’s aan om ook lid te worden van deze gezellige 

club vertel ze over lage verkoop prijzen voor onze vis/planten/pompen/

voer en de inrichting van de aquariums noem maar op 

Dit geeft ons als bestuur weer meer lucht en kunnen de reserves weer 

omhoog gaan 

 

Wat nodig is voor de toekomst we staan voor grote uitgave zoals een 

nieuwe CV ketel en eventueel Zonnepanelen  

We willen de vaste lasten verder naar beneden brengen zodat de vereni-

ging er nog gezonder uitgaat zien ‘ 

 

Zoals u weet ga ik in de 1e week van november de contributie van 2016 

incasseren bij u als lid / donateur van de vereniging 

Tevens zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor de vereniging 

voor diverse activiteiten geef u op  

Het hoeft niet meer dan een paar uur per week te kosten als u zelf ideeën 

heeft geef ze dan door aan 1 van onze medewerkers 

 

Willem Hiddingh  

Nieuws van de Penningmeester Glasbaars 
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Eichhornia azurea                        

Familie  : Pontederiaceae 

Herkomst  : (Sub)tropen Amerika 

 

Een mooie solitair die echter wel wat extra voeding in de vorm van wat klei kan ge-

bruiken. De plant toont dan zijn mooie veren. Wel oppassen dat het blad niet het wa-

teroppervlak bereikt, Het blad gaat dan "lepelen"en verliest zijn pracht. Een goede 

contrastplant tegen een donkere achtergrond. 

 

Vermenigvuldigen door middel van toppen. De toppen kunnen teruggezet worden. 

Ook aan het onderstuk komen weer uitlopers. 

 

Temperatuur tussen 24 en 28 graden 

pH tussen de 6,5 en 7 

kH tussen de 5 en de 8  

 

 

Plant 
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Het CO2 bemesting systeem dat op een aquarium gebruik kan worden is 

een pH geregelde CO2 bemesting, waarbij de CO2 toegevoegd wordt 

vanuit een hoge druk gasfles en via een reactor opgelost wordt in het 

aquariumwater. Dit is een behoorlijk prijzig systeem, maar eenmaal ge-

ïnstalleerd is het erg gemakkelijk in gebruik en is het mogelijk om het 

CO2 gehalte en de pH van het water eenvoudig en nauwkeurig te rege-

len. Het systeem dat ik gebruik is echter opgebouwd uit verschillende los 

verkrijgbare onderdelen, die in het schema hieronder weergegeven zijn. 

Schematische weergave van mijn CO2 bemesting Schematische 

weergave van mijn CO2 bemesting Schematische weergave van 

mijn CO2 bemesting 

 Legenda Legenda 

 1 CO2 gasfles 

 2 Drukverminderaar 

 3 Magneetventiel 

 4 Regel kast pH rege-

ling 

 5 Schakel/ voedingskast 

pH regeling 

 6 pH elektrode 

 7 Bellenteller 

 8 CO2 reactor 

 9 Stopcontact 

 Voedingskabel 

 CO2 slangen 

 Toevoerslang vanaf het filter 

 

De verschillende onderdelen in het schema vormen samen de CO2 be-

mesting voor in een aquarium. De onderdelen uit het schema worden 

hieronder stuk voor stuk toegelicht. In de toelichting zullen onder andere 

de functie, uitvoering, het merk en mijn ervaringen met de verschillende 

onderdelen beschreven worden. 
  

Overzicht van het CO2 bemesting systeem 
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Spoorgracht 30 

1781 CD, Den Helder 

Telefoon: 0223-684878 

www.blokkerdiervoeding.nl 

Heeft alles voor   

uw huisdier 
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hoeveelheid daarvan. Na korte tijd daalt het ijzergehalte al snel. Het heeft dus verder 

weinig nut om ijzer te meten, men kan beter gewoon naar de planten kijken of er in de 

loop van de tijd verkleuring of misvorming optreedt. 

Een ijzergehalte-advies afgeven lijkt zodoende niet erg zinvol. Vele firma's doen het 

toch, maar als je vanuit tien verschillende hoeken tien afwijkende adviezen krijgt om-

trent het ideale ijzergehalte, dan lijkt dat allemaal niet erg aannemelijk meer. Als men 

zo'n advies vermeld, dan wordt er ook nooit verteld wanneer dat ijzergehalte aanwezig 

moet zijn (continu, meteen na toevoeging, na een uur, na een dag?), en ook wordt geen 

rekening gehouden met de zwaarte van de plantenbezetting of met de algemene water-

chemie. Zo'n advies lijkt dus knap waardeloos. Zoals eerder gezegd, kijk liever naar je 

planten, want die vertellen je alles. 

Chelatoren 
De moderne plantenvoedingen zijn verrijkt met chelatoren (ook wel chelaten ge-

noemd) : verbindingen die (spoor)elementen complexeren en zo het verder reageren 

van deze elementen verhinderen. Een makkelijkere opname door en minder energie 

kostende verwerking in de plant, is het positieve gevolg van de toevoeging van chela-
toren aan de nutriënten. Overigens maakt de kwaliteit van de chelatoren wel uit. Een 

complexvormer zoals EDTA is over het algemeen niet zo stabiel en vervalt relatief 

snel. Goede maar lang niet alle plantenvoedingspreparaten bevatten vaak een mix aan 

sterke, stabiele chelatoren. 

Er bestaan ook zogenaamde "natuurlijke chelatoren". Dat zijn in de meeste gevallen 
organische zuren zoals aminozuren en humuszuren. Ook zij hebben de eigenschap om 

metalen te kunnen complexeren. Turf en ook de plantenwortels zelf zijn bronnen voor 

deze natuurlijke chelatoren (zie artikel 10). 

Andere vormen van voeding : vissen en visvoer 
Vissen scheiden stikstofverbindingen uit die door aerobe bacteriën uiteindelijk worden 

omgezet tot het welbekende nitraat (nitrifikatie). Nitraat is dus een voor de planten 
beschikbare stikstofbron. De omzettingen vereenvoudigd en in het kort : 

ammonium > nitriet > nitraat 

Ammonium wordt door ammoniumoxidatoren omgezet in nitriet, welke door nitriet-

oxidatie weer in nitraat wordt omgezet onder zuurstofrijke omstandigheden. Echter 

planten zijn ook in staat om ammonium direkt op te nemen als voedingsstof. De ver-
dwijning van ammonium uit het aquariumwater is dus niet alleen te wijten aan de bac-

teriële afbraak, maar ook door de opname van deze verbinding door planten. 

Naast stikstofverbindingen komen er ook fosfaat-verbindingen vrij (vanuit bijvoor-

beeld het visvoer). Fosfaat is ook een belangrijke voedingsstof voor de planten, maar 

bij teveel fosfaat zullen de algen daar meer van gaan profiteren. Het is dus zaak om het 

gehalte aan nitraat en fosfaat binnen te perken te houden. Een nul-situatie is echter niet 

geheel wenselijk : een plant heeft wel degelijk behoefte aan stikstof en fosfaat. 
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Micranthemum micranthemoides   
 

Familie  : Scrophulariaceae 

Herkomst  : Noord Amerika 

 

Deze plant is uitermate geschikt als voorgrondbeplanting en eventueel voor de midden-

zone.  Hij heeft wel erg veel licht nodig.  Bij onvoldoende licht worden de internodiën 

te lang en komt de plant niet tot zijn recht. De plant is door zijn fijne bladeren en sten-

gels gevoelig voor vuil, waardoor algen kunnen ontstaan. 

 

Maximale hoogte : 2 tot 6cm. 

Groei snelheid: mits voldoende licht en C02 snel, 

Hoeveelheid licht: veel. 

Temperatuur: 18-27C. 

CO2: nodig. 

PH: 6.5-7.5 

 

stroming: geen tot sterk 

Moeilijkheid graad : Makkelijk indien voor voldoende licht wordt gezorgt 

Water hardheid: gemiddeld. 

De plant kan vermeerderd worden door uitlopers.  

Planten 
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We hebben in artikel 11 al kunnen lezen dat de wortels een bijdrage in de voeding van de 

plant geven. Het blad van de plant is een krachtig instrument om nutriënten direkt uit het 

water op te nemen.  

Voor een goede groei hebben de planten behoefte aan diverse bouwstoffen : 

Nutriënten 
De plant heeft voor de groei essentiële elementen nodig : 

C, H, en O : de structuurelementen 

N, P en K : de hoofdelementen 
Ca, Mg en S : de secundaire elementen 

Fe, Mn, B, Mo, etc. : de spoorelementen 

 

Figuur 1 laat een globale opbouw 

van een plantenblad zien, uitgedrukt in elementen. 

Duidelijk is te zien dat er een groot aantal elementen 

slechts in zeer kleine concentraties aanwezig zijn. Dat 

zijn de spoorelementen met een aanwezigheidsper-

centage van < 0,01%. 

 

Functie elementen 
De structuur- en hoofdelementen geven de plant stevigheid en worden gebruikt voor de 

zichtbare opbouw : celwanden, vatenstelsels, celstructuren, etcetera. De secundaire ele-

menten worden ergens tijdens het opbouwproces ingebed. De spoorelementen zijn nodig 

om co-enzymatische reakties binnenin de plant vlot en goed te laten verlopen. Met name 

de exacte werking van sommige spoorelementen is nog steeds niet goed begrepen door 

de huidige wetenschap, maar wel staat vast dat er een behoefte is aan deze elementen die 

essentieel zijn voor een goed verloop van de plantengroei. 

Onderzoek naar welke elementen er aanwezig zijn in een plant, levert soms elementen op 

die sporadisch worden aangetroffen. Langzaam maar zeker worden nu elementen zoals 

bijvoorbeeld vanadium toch als belangrijk aangewezen, terwijl vroegere onderzoeken 

daar geen duidelijkheid in gaven. 

Globaal mag je wel stellen dat elk element belangrijk is. In ieder geval geldt Liebig's wet 

van minimum aanbod : plantengroei wordt gelimiteerd door de voedingsstof die het 

minst voorhanden is. Het ontbreken van een element kan dus leiden tot hapering in de 

keten. Het zij gezegd dat deze wet alleen spreekt over voedingsstoffen, en niet over ande-

re groeifactoren zoals bijvoorbeeld licht. 

Verdringing, opname en buffering 
Plantenbladeren zijn voortdurend "op zoek" naar voedingsstoffen. Dit is een actief proces 

en kan selectiefplaatsvinden. Voorbeeld : wanneer een plant laten we zeggen een molyb-

deengebrek heeft, gaat het voorrang verlenen om molybdeen op te nemen ondanks de 

mogelijke aanwezigheid van vrij hoge concentraties ijzer, kalium, calcium of wat dan 

12. Voeding: Opname via het blad 
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ook. De plant kan tot op zekere hoogte de complete verdringing van molybdeen door de 

andere veel voorkomende elementen tegenwerken (zie ook artikel 14). 

Planten zijn dus actief op zoek naar nutriënten. Het liefst verkrijgen ze die in een vorm 

dat gemakkelijk opneembaar is en dus weinig energie kost, zoals via chelatoren (zie ver-

derop op deze pagina). Wanneer nodig zullen planten echter ook voedingsstoffen isole-

ren en opnemen die aanwezig zijn in bijvoorbeeld zouten, oxiden en die aan vaste opper-

vlakten zijn geadsorbeerd. Dit kost weliswaar veel energie, maar ze kunnen ver gaan om 

een beoogde voedingsstof te bemachtigen. 

Metingen wijzen uit dat een echte aquariumwaterplant in staat is om binnen enkele minu-

ten voldoende elementen afkomstig van een plantenvoeding op te nemen, genoeg voor 

circa een week goede groei. Natuurlijk verschilt de opname-tijd en buffercapaciteit per 

plantsoort, maar algemeen kan gesteld worden dat binnen enkele uren de toegevoegde 

vloeibare plantenvoeding zijn doel wel heeft bereikt. Alles wat dan niet is opgenomen, 

dient als voedsel voor de bacteriën in het aquarium of het filter, en de algen. 

Als we weten dat een plant buffert tot een bepaald niveau, dan is het te begrijpen dat een 

overmaat niet zinnig is. De plant kan gewoon niet meer opnemen en de rest blijft over 

voor de bacteriën en algen. 

IJzer en testkits : let goed op 
Aangezien planten veel ijzer met valentie 2+ (Fe2+) incorporeren, is het aan te bevelen 

om dit element in ruime mate ook in een bemester te stoppen. Fe2+ wordt alleen met 

deze valentie ingepast in het cytochroom. Het in het aquarium aanwezige Fe3+ zal echter 

niet ongemoeid worden gelaten. In erg zuurstofarme zones (in de bodemgrond) zal eerder 

Fe2+ aanwezig zijn. Fe3+ wordt in dit anaeroob milieu namelijk bacterieel gereduceerd 

tot Fe2+. De plant kan dat zelf echter ook bewerkstelligen in de rhizosfeer. Dus niet alle 

Fe3+ in het water gaat aan de plant voorbij. Verder zal Fe3+ ook in enige mate benodigd 

zijn, bijvoorbeeld als activator van één of meerdere enzymen (zoals nitrogenase). 

Vele aquaristen willen het ijzergehalte in het water meten om te bezien of er wel vol-

doende ijzer aanwezig is voor de planten. Na het toevoegen van een goede plantenvoe-

ding zal er meer ijzer gemeten worden. Met de wetenschap dat na enkele uren de plant 

gebufferd is, is de afname van het ijzergehalte naar nul na enkele dagen geen reden om 

steeds maar ijzer toe te blijven voegen om een (meetbaar) gehalte op peil te houden. Be-

ter is het om regelmatig vloeibare plantenvoeding toe te voegen die de buffer van de 

plant weer aanvult. 

IJzertestkits bepalen in het algemeen het totale ijzer (FeII + FeIII) in het aquariumwater. 

Er zijn veel ijzertestkits op de markt die echter niet het gecomplexeerde ijzer kunnen 

meten. Het ijzer, althans in de betere voedingspreparaten, wordt nagenoeg compleet ge-

chelateerd, terwijl veel ijzertestjes juist die hoeveelheid niet kunnen meten. Let er dus in 

de eerste plaats goed op dat je een ijzertest gebruikt welke ook het gechelateerde ijzer 

meemeten kan. 

Heeft het überhaupt zin om het ijzergehalte te meten? Men kan het doen meteen na het 

toevoegen van een bemester enkel om te bekijken of het inderdaad ijzer heeft bevat en de 


