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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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‘Ter leering ende vermaeck’
Hoewel de herkomst van deze uitdrukking niet helemaal duidelijk is, lijkt de betekenis
voor iedereen even helder: je steekt er wat van op en het is nog leuk ook! Zie hier de
beste omschrijving van onze huiskeuring.
Ondanks code geel in het hele land was de belangstelling voor de uitslag van de huiskeuring boven verwachting groot. Keurmeester Adrie van Holstein had maar liefst negen huisbezoeken afgelegd en in een avondvullend programma werden we getrakteerd
op een foto impressie van de verschillende bakken, voorzien van het deskundige commentaar van Adrie.
Omdat plaatjes vaak meer zeggen dan woorden, werd kwistig gebruik gemaakt van de
techniek. Met ‘plakken en knippen’ werden enkele aquaria digitaal gewijzigd. Per stap
liet Adrie zien wat het effect kan zijn als je ‘speelt’ met materialen als hout en stenen of
simpelweg een groepje planten wat meer naar voren haalt. Een leuke en informatieve
manier om letterlijk te laten zien wat je bedoeld en gezien de positieve reacties zeker
voor herhaling vatbaar.
Hierbij niet alleen een compliment voor de presentatie, maar ook voor de manier waarop Adrie het keurmeesterschap invult. Zijn commentaar is door de deelnemers unaniem
als respectvol, opbouwend en deskundig ervaren en misschien nog wel het allerbelangrijkste, het nodigt uit om uit te kijken naar een volgende keer.
Jammer dat ik niet aanwezig kon zijn, maar een foto en video impressie van Niels hield
mij zelfs in Lapland probleemloos op de hoogte van het Vivarium! Ondanks alle drukte
en de grote verscheidenheid aan standhouders was het dan toch weer de Glasbaars die
er van door ging met de prijs van Beste Standhouder Vereniging 2015! Een zeer verdiende beloning voor al het werk dat Willem, Tom en Niels hebben verzet om de Glasbaars weer op en top te presenteren op deze mega beurs.
Nog voor het einde van dit jaar wordt begonnen met de plaatsing van ‘onze’ thema-bak
De Helderse Sloot in het educatiecentrum van de Helderse Vallei.
Om inspiratie op te doen voor de inrichting van onze kantine hebben Henk Steenwijk,
als voorzitter van de bouwcommissie en ik een bezoek gebracht aan de Helderse Vallei.
We hebben goed gekeken naar de manier waarop dit educatiecentrum is ingericht en
dan met name naar het materiaal gebruik. Het bezoek heeft een aantal waardevolle
ideeën opgeleverd, waar de bouwcommissie mee aan de slag gaat.
Het beloofd wat moois te worden!
Tom Wensink
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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
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Glasbaars valt in de prijzen op Vivarium.
Aquarium vereniging de Glasbaars uit Den Helder is in de prijzen gevallen tijdens Vivarium
2015 in Nieuwegein. Op zondagochtend net voor opening van de beurs werden de 6 leden van
AV de Glasbaars overvallen door de organisatie met de mededeling dat de stand was uitgeroepen
tot de beste stand vereniging. Een mooi aandenken en een heerlijke slagroom taart werden vol
trots in ontvangst genomen.

AV de Glasbaars was dit jaar in samenwerking met Faunaland "de koningsvis" voor de derde
keer aanwezig op Vivarium om naast reclame voor de vereniging ook de nodige aquarium benodigdheden aan de man te brengen. Van TL tot visvoer, van plant tot reserve onderdeel, het was er
allemaal. Omdat er tijdens deze editie van Vivarium extra aandacht was voor zoutwateraquariums was de vaste stand groep uitgebreid met 2 leden met verstand van zoutwaterkoralen. Stekken van koralen, die deze leden in hun eigen aquariums hebben werden dan ook voor echte verenigingsprijzen verkocht. Op de zaterdag liet de vereniging zelfs een bus rijden van Den Helder
via Julianadorp naar Nieuwegein. Leden en niet leden konden hier gebruik van maken.
Ook konden de bezoekers van Vivarium voor advies of gewoon een gezellig praatje over de hobby bij de standmedewerkers terecht. Op de stand waren naast folders met informatie over de
vereniging ook folders verkrijgbaar van fort kijkduin. Tenslotte hebben we in Den Helder een
prachtig zeewateraquarium. Beetje extra aandacht voor al het moois in Den Helder kan nooit
kwaad.
Doordat 1 van de leden led verlichting van het merk JMB boven zijn aquarium heeft hangen en
tevens clubkampioen was geworden dit jaar kon de stand van JMB zelfs door verwijzen naar de
Glasbaars. Met trots werd er praktijk ervaring geven aan geïnteresseerde in deze vorm van led
verlichting.
Naast de stand hielp de Glasbaars ook de organisatie door 4 show aquariums op te zetten en in te
richten. 1 aquarium was zelfs van te voren voorzien van een echte zandwaterval welke al eerder
te zien was tijdens de aquahortus in Leiden. Dat de 4 aquariums in de smaak vielen was wel te
zien aan de aantallen bezoekers die hun speurtocht naar koopjes onder braken om even inspiratie
op te doen. Mooi moment was toch echt wel de oudere man die zittend op zijn rollator met open
mond minuten lang naar 1 van de aquariums zat te krijgen. Daar doe je het dan allemaal voor,
kippenvel momentje.
Na 2 dagen opbouwen, 2 drukke beurs dagen en 1 dag afbreken is alles weer terug in het vereningsgebouw aan de rozenstraat in Den Helder. Heeft u vivarium gemist maar wilt u toch eens
kennis maken met de vereniging kijk dan eens op de website of de fb pagina maar gezelliger nog
kom eens langs op de woensdagavond of zaterdag. Of misschien zien we u wel op een volgende
editie van vivarium.
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Redactie
Hier is dan weer de laatste van dit jaar “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars.
Dit blad is wel wat later dan normaal maar dat komt dat ik het stuk van het vivarium
niet wilde laten ontbreken.
In het nieuwe jaar komen er ook weer nieuwe clubpassjes die worden in het clubblad van januari mee
gezonden.
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. 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, in het verenigingsgebouw hangt ook een ideeënbus.
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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Winkelcentrum De Riepel
Schoolweg 51
1787 AV Julianadorp
Tel 0223 627171

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS

9

a.v. “De Glasbaars”

Kees Groot Horeca Den Helder
Groothandel voor horeca en grootverbruikers
Energieweg 9
1785 AD Den Helder
Telefoon: 0223 63 14 14
Fax: 0223 63 36 94
Mail: info@keesgroot.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:30 uur
Zaterdag: 09:00 - 12:00 uur

Woning- en projectstoffering
VAN ROSSUM WONEN
- Love your living -

Winkelcentrum Duinpassage
Texelstroomlaan 108-110

Den Helder
tel: 0223-636559

www.vanrossum-wonen.nl
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Workshop led-verlichting
Op de aquarium markt zijn verschillende ledverlichtingsleveranciers.
Niet alle led-verlichting voldoet voor ons
aquarium. Naar aanleiding van een lezing
over led verlichting heb ik eerst een prototype gemaakt en deze in mijn aquarium
geplaatst en het lijkt allemaal goed te werken.
De bedoeling van deze workshop is, naast
wat theorie, het zelf maken van led verlichting, die de dure Tl verlichting kan vervangen en dit allemaal met materialen die makkelijk voorhanden zijn.
Om te kijken of er genoeg belangstelling voor is, wil vragen dit kenbaar
te maken aan een Glasbaars medewerker, zodat we een dag/avond
kunnen prikken. Ik zal in elk geval in de Visbeurs het prototype achterlaten, zodat je kunt kijken of dit wat voor je is,
dus kom naar het verenigingsgebouw!

Riekus Bennink

Inschrijfformulier Workshop led-verlichting
Naam:
E-mail adres:
Kennis van elektronica:
Telefoonnummer:
Vragen:
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Planten
Eustralis Stellata Grof
Familie:
land:
Hoogte:
Licht:
emperatuur:
Water hardheid:
pH:
Plaats:

Lamiaceae
Azië, Australië
20-50 cm
Normaal/Veel
24-28ºC
Zacht/gemiddeld
5-8
Achtergrond,
middenzone

Omschrijving: Een decoratieve snelgroeiende plant, die veel lichtintensiteit en
een voedselrijke bodem nodig heeft. De bladeren zitten in een krans aan de
stengel vast, en zijn smal lancet tot lijnvormig, 4-9 cm lang en 3-6 mm breed.
Bladrand getand tot gezaagd. De kleur van de bladeren zijn groen, roodachtig
of bijna lilarood van kleur.
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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
Corydoras Aeneus Albino
Werelddeel:
Land/meer:
Vindplaats:
Categorie:
Nederlandse naam:
Synoniem:
Dieet natuur:
Moeilijkheids graad:
Voortplanting:
Lengte man:
Lengte vrouw:
Samenstelling:
Karakter/Gedrag:
Zone:
Stroming:
Milieu:
Temperatuur:

Zuid Amerika
Colombia, Venezuela,Suriname, Peru, Brazilië,
Rio La Plata, Rio Aquas, Rio Amarillas
Gepantserde meervallen ( Callichthyidae)
Corydora aeneus albino, Pantsermeerval aeneus albino
Hoplosoma aeneum albino, Corydoras schultzei albino, Corydoras venezuelanus albino, Callichthys aeneus albino
Alles eter
2
Eierleggend (vrijleggers)
6.5 centimeter
7.5 centimeter
Schooltje ( vanaf 6 stuks )
Vreedzaam
Onder
Matig tot sterk
Ph. 6.4-7.4 pH Kh/Gh 4.0-8.0
Minimaal. 22 °c maximaal 26 °c

Extra informatie:
De Corydoras Aeneus albino is een echte scholenvis die het liefst met veel soortgenoten leeft. Single gehouden corydoras leven vaak een schuw en verborgen leven. Als
bodembedekking is fijn zand noodzakelijk hier wordt voedsel in gezocht, bij gebruik
van grind of een andere bodembedeking de kans bestaat dan de baardharen afslijten.
Corydoras zijn bijzonder geschikt om je bodem schoon te houden en overgebleven
voedsel te nuttigen. De Corydoras Aeneus albino is vatbaarder voor schimmels en infecties ( b.v. vinrot) dan de gemiddelde corydorasoort Corydoras happen regelmatig
naar zuurstof boven water dit is een overlevings tactiek die in de natuur gebruikt wordt
in zuurstofarm en troebel water. De Corydoras Aeneus albino is een ondersoort van de
Corydoras Aeneus en geen kweeksoort hoewel de Corydoras Aeneus Albino in het
wild vrij zeldzaam zijn komen ze wel voor in het wild.
Afweersysteem / bescherming bij corydorasoorten.
Alle corydorasoorten bezitten een zeer scherpe weerhaak net onder elk oog, tevens
hebben ze drie scherpe angels, één in hun rugvin en in beide borstvinnen één. De corydora gebruikt deze beschermingen alleen om zich te beschermen tegen vijanden zoals
grotere vissen. En als dat niet voldoende is zijn bij bijna alle corydorasoorten deze beschermingen giftig. Voor ons aquarianen alleen gevaarlijk als je allergisch voor het gif
bent of bestandelen hiervan. Mocht je gestoken worden voelt dat meestal als een scherpe naaldenprik soms op een bijen/wespensteek. Dit is ook de reden waarom we corydoras vangen met een visnetje en bij transport geen andere vissoorten in het zakje of emmer doen.
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14: Voeding: Verhelpen groeiproblemen
Voorkomen en verhelpen van groeiproblemen bij aquariumplanten
Inmiddels hebben we uit de voorgaande artikelen kunnen lezen dat licht, CO2
en voedingsstoffen belangrijk zijn voor een goede plantengroei.
Afname voedingsstoffen: kwestie van tijd
Met een goed groeiend plantenbestand waarbij voldoende licht en CO2 aanwezig is, zal de biomassa de aanwezige voedingselementen snel opnemen en
verbruiken. Niet alleen de planten nemen voedingsstoffen op, maar ook de
aanwezige bacteriën eisen hun portie op.
Door regelmatige waterverversing worden via het leidingwater weer wat voedingsstoffen in het aquarium gebracht. Ook leveren de bacteriën door de afbraak van organische stoffen weer een bepaalde hoeveelheid nutriënten terug
aan het systeem. Maar ondanks deze zaken zal de totale hoeveelheid plantenvoedingsstoffen toch geleidelijk afnemen.

De bovenstaande grafiek is uiteraard vrij globaal. Er kan best voldoende magnesium of stikstof aanwezig kan zijn, maar er ontstaat wel een gebrek aan bijvoorbeeld ijzer of kalium. In ieder geval zal er ergens een tekort gaan onstaan,
zodat er een groeibeperking optreedt wanneer dit tekort niet wordt aangevuld.
Vloeibare plantenbemesting: ProFito
Natuurlijk zullen velen van u zeggen : daar hebben we de reklame voor ProFito. U hebt daarin helemaal gelijk. En daarom zijn we u de volgende uitleg
verschuldigd.
In de moderne professionele (aquarium)plantenkwekerijen wordt erop gelet dat
voldoende ijzer, mangaan, kalium, magnesium etc. aanwezig is om de planten
goed door te laten groeien. Dat is natuurlijk van wezenlijk commercieel belang :
langere opkweektijd betekent meer kosten, dus zo efficiënt mogelijk werken is
het devies. Allerlei apparatuur houdt dat soort dingen in de gaten voor zo'n
kwekerij, om eventuele groeiproblemen voor te blijven. Een enthousiaste aquarist die graag schitterende planten wil hebben, kan veel onder controle brengen
maar mist de dure apparatuur om alles in check te houden.
Als de planten tekenen van groeiproblemen gaan vertonen, dan zijn we eigen16
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lijk al te laat. Het is overigens ook nog eens moeilijk vast te stellen van welke
elementen er een tekort is. Een gelig blad is per definitie niet altijd een tekort
aan ijzer, maar kan ook veroorzaakt worden door een tekort aan mangaan,
magnesium of een ander element. Hier geldt Liebig's wet van minimum aanbod : plantengroei wordt gelimiteerd door de voedingsstof die het minst voorhanden is. Het is echter wel zo dat deze wet alleen spreekt over voedingsstoffen, en niet over andere groeifactoren zoals bijvoorbeeld licht.
Een goede en complete vloeibare plantenvoeding is bij uitstek geschikt om tekorten op te heffen en te voorkomen. We hebben al gelezen dat elk element in
de reeks belangrijk is en een rol vervult in het totale proces van bladopbouw en
plantengroei. Enkel bijbemesten met een ijzer-oplossing doordat een blad is
verkleurd heeft wel effect, maar is vaak niet optimaal. Er kan immers
(overigens vaak naast een ijzertekort) een gebrek opgetreden zijn aan andere
voedingsstoffen. Het is bijvoorbeeld bekend dat een tekort aan zink of boor,
ook vergeling aan de plant veroorzaakt. Zoek dan maar eens uit wat er precies
nodig is om de zaak recht te trekken. Daarom is het verstandig om te kiezen
voor een totaalbemester, die ook nog eens in de juiste verhouding is samengesteld.
Die verhouding is zeer belangrijk. Bijvoorbeeld koper wordt als element door
planten gebruikt. Echter een te grote dosis koper heeft negatieve gevolgen
voor de vissen, de bacteriële huishouding, er treden verdringingsreakties binnen de plant op, etc. Logisch eigenlijk : ook wij mensen hebben bijvoorbeeld
behoefte aan het element jood, maar een teveel is giftig. Die exacte en uitgekiende formule maakt een plantenbemester hoogwaardig. Er wordt met de
komplete opbouw van een bemestingsformule rekening gehouden met allerlei
factoren, onder andere ook de vraag hoe bepaalde voedingsstoffen het beste
in het beoogde produkt kan worden ingebracht. Het element lithium wordt bijvoorbeeld ingebracht als lithiumchloride. Chloride proberen we normaal te vermijden in een aquarium, maar een kleine hoeveelheid heeft een positief effect
op plantengroei. In de tuinbouw wordt om die reden chloor aan het water toegevoegd (10-20% hogere oogst!). Wij moeten echter ook de levende have in
het oog houden, en vissen tolereren eenvoudigweg geen hogere chloridegehaltes. Uiteraard is het chloridegehalte dat uiteindelijk in het aquarium terechtkomt
middels ProFito zodanig laag dat vissen daar helemaal niks van merken.
Verder is het van belang dat er zeer uitgekiende chelatoren worden gebruikt,
die sterk genoeg zijn om onder wisselende omstandigheden (geen aquarium is
gelijk qua KH, pH, GH .... kortom de waterchemie), nog steeds stabiel te blijven. Daartoe zijn diverse chelatoren in ProFito gestopt. Verder is aan het produkt nog een anti-oxidant en conserveermiddel toegevoegd.
Een complete, hoogwaardige en meervoudig gestabiliseerde plantenvoeding
heeft dus wel degelijk voordelen en is een verantwoord middel om de planten
goed te kunnen mesten.
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IJzerbemesting, volledige bemesting, verdringing en bijmesten
Firma's bieden in het algemeen een zogenaamde ijzerbemester aan waarin
dan ijzer in grotere mate aanwezig is, soms naast andere spoorelementen.
Daarnaast kan men dan een extra product aanschaffen, een zgn. volledige
bemester die een hele reeks elementen bevat die planten ook nodig hebben.
Je ziet dan dat er in de ijzerbemester elementen voorkomen die in de volledige bemester afwezig zijn, en vice versa. Om de hele reeks voedingsstoffen
te pakken te krijgen, moet je dus alletwee de produkten gaan gebruiken. De
theorie hierachter zit hem in de veronderstelling dat bij het gebruik van een
produkt met een hoger ijzergehalte, door verdringing de andere spoorelementen niet meer aan bod komen. M.a.w. ijzer verdringt deze voedingsstoffen zodat planten die niet meer kunnen opnemen. En dat kan weer leiden tot
bepaalde gebreksverschijnselen. Is dat wel waar?
Wij hebben bij het gebruik van ProFito, waarvan het Fe2-gehalte toch erg
hoog ligt, niets van een gebrek kunnen vaststellen. Kennelijk maakt het in dit
geval niets uit niks uit. Trouwens in gebieden waar planten op erg ijzerrijk
materiaal leven (laterit), is het ijzergehalte in het water ook hoog. Maar we
zien daarom nog geen gaten, misvormingen of verkleuring aan de planten
aldaar door een gebrek aan verdrongen spoorelementen. Blijkbaar is de verdringing van de andere spoorelementen niet sterk genoeg om problemen te
veroorzaken. Het kan echter wel zijn dat het hoge ijzergehalte de groeisnelheid enigszins afremt vanwege het feit dat planten harder moeten werken
om alle benodigde voedingsstoffen te bemachtigen. Erg veel ijzer zal door
verdringing van andere voedingsstoffen de groeisnelheid dus kunnen afremmen, zonder dat planten direkt verschijnselen vertonen van verkleuring of
misvorming. Planten zijn kennelijk flexibel genoeg om bepaalde benodigde
voedingsstoffen toch te bemachtigen, hetzij via de wortel, hetzij via het blad.
Dat is 'het actieve proces dat selectief kan plaatsvinden', waar we het al in
artikel 12 (opname en buffering) over hadden. Daarom zijn we ook in staat
om één compleet produkt aan te bieden in plaats van twee afzonderlijke preparaten.
(veel meer over ijzer : zie artikel 12)

Bij het gebruik van ProFito behoeft men doorgaans niets extra te bemesten, ook geen ijzer en/of kalium. Doordat ProFito deze elementen in hoge
concentraties bevat, zal zelfs in aquaria met vrij grote plantenbezetting
deze vorm van bijbemesten niet nodig zijn. Indien men dat toch doet
(vaak omdat men dat eigenlijk altijd heeft gedaan bij het gebruik van eerder toegepaste plantenvoedingsprodukten, dus uit gewoonte) en men
voegt grote hoeveelheden ijzer extra toe, dan kan het zijn dat de verdringing van andere voedingsstoffen door dit element echt sterk wordt. De
groeisnelheid kan hierdoor worden afgeremd, en een gedeelte van de plantenvoeding blijft voor langere tijd onbenut. Bij het gebruik van ProFito behoeft men dus geen extra bijbemesting.
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Visueel effekt ProFito
Door ProFito zullen de planten zowel verticaal als horizontaal goed groeien. De
plant groeit zowel in de hoogte (veel rood licht) en in de breedte (opname blauw
licht) in de goede verhouding. Bladeren worden over het algemeen breder, en de
kleuring van het groen wordt diepgroen. Aquaristen zullen bij de overstap naar
ProFito, na enkele weken al bemerken dat de planten dus voller worden. Nogmaals, de bijbemesting van ijzer en kalium is in feite in veruit de meeste gevallen
absoluut overbodig. En uiteraard zal het effekt van ProFito pas goed tot uiting
komen indien andere groeifactoren zoals CO2 en licht voldoende voorhanden
zijn.
Toepassing van ProFito
Een vloeibare plantenbemester is een krachtig en snel middel. Binnen enkele
uren zullen de planten voldoende opgenomen en gebufferd hebben. We kunnen
bijvoorbeeld het volgende doen met de plantenvoeding. We beginnen rustig met
de helft van de normale dosering en bekijken het effect. Na een week nog een
keer de helft van de dosering toevoegen om te bekijken of deze dosering voor de
tweede week voldoet. Bij blijvende problemen (let wel : licht en CO2 moet in orde
zijn), kan de dosering verhoogt worden. Net zolang totdat u voor uw aquarium de
juiste dosering uitgedokterd hebt. Kijk naar de planten, en als de jongste bladeren
lichtgroen blijven, dan kan de dosering verhoogt worden. Bij een zware plantenbezetting kan het best zo zijn dat men meer dan de normale dosering nodig heeft.
Het is dus allemaal erg aquariumspecifiek. Overdoseren heeft uiteraard geen
nut : u maakt alleen maar de algen wakker... die natuurlijk nu de kans krijgen met
een te hoog voedselaanbod en niet meer hoeven te concurreren met de planten.
Bemesting via de bodem
Een tweede manier om planten wat extra te bemesten, is via kleikorrels of voedingstabletten. Die worden tussen de wortels van de plant gedrukt. Nadeel is dat
het wat langer duurt voordat het effect heeft : eerst moeten de wortels het opnemen, verwerken, transporteren, etc. Het voordeel is dat een dergelijk voorraadje
wat langer meegaat : enkele weken tot maanden.
Bodembemesting is zinvol bij echte moerasplanten, die traag groeien. Die halen
relatief veel voedsel uit de bodem via de wortels. Snelgroeiende, echte waterplanten zijn veel meer gespecialiseerd om voedsel via de bladeren uit het water
te halen. Deze planten zijn dan ook beter af met een vloeibare plantenmest.
Een snelgroeiende plantenbak : ze redden het.. (niet)
Bemesting via de bodem kan een tijd goed gaan. Toch kunnen er tekorten ontstaan. Dat komt omdat er voor diverse elementen een verschillende "reistijd" bestaat binnen de plant middels de sapstromen. Bijvoorbeeld : een blad vraagt om
mangaan, de wortel wil mangaan gaan leveren maar door de relatieve lange reistijd komt het letterlijk te laat aan zodat er toch een groeistagnatie ontstaat. Daarom is het toch wenselijk om ook een vloeibare plantenvoeding te gebruiken die
sneller bepaalde voedingsstoffen kan leveren op de plek waar dat nodig is.
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Planten

Ammania sp. bonsai
Familie: Lythraceae
Hoogte: 5-20cm
Lichtbehoefte: vrij veel
Temperatuur: 20-28C
Ph: 6-7,5

Ammania sp. 'Bonsai' kan het best worden omschreven als een kleiner blijvende versie
van de Bacopa caroliniana. Plant ze in kleine groepjes en snoei ze vaak. Het snoeisel
kun je herplanten in het groepje om een dichter beplante groep of tapijt te krijgen. Onder veel licht kunnen de toppen van de stengels zelfs roodachtig worden, onder wat
minder verlichting worden de bladeren wat groter en wordt de plant wat minder compact. De Ammania sp. 'Bonsai' is zeer geschikt voor nano-aquariums.
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Tips en tricks Inrichten van een nano-bak
Belangrijke voorbereidingen:
1. De juiste standplaats
Kies een relatief donkere standplaats, bijvoorbeeld in een hoek van de kamer. Directe bestraling door de zon moet worden voorkomen - dit kan tot algenvorming en
oververhitting leiden. Voordat u begint, spoelt u het aquarium schoon met warm
leidingwater (zonder reinigingsmiddelen). De achterzijde van de Nano Cube kan met
de bijgeleverde zwarte decoratiefolie worden beplakt. Plaats het aquarium vervolgens met de veiligheidsondergrond op een glad, horizontaal en voldoende belastbaar
oppervlak.
2. Planten in water leggen
Garnalen reageren erg gevoelig op bepaalde schadelijke stoffen. Omdat het helaas
niet uitgesloten kan worden dat nieuw gekochte aquariumplanten stoffen afgeven die
schadelijk voor garnalen kunnen zijn (bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten,
bemestingsresten), moeten ze in principe minimaal 3 dagen in het water worden
gelegd, voordat ze in het aquarium worden geplant.
Bij planten in potjes: het cultuursubstraat verwijderen, de wortels tot een lengte van
ca. 2 cm terugsnoeien. Bij stengelplanten: schuimplastic verwijderen Planten in een
emmer met op temperatuur gebracht leidingwater (15-20 °C) bij omgevingstemperatuur op een lichte plaats (bij het raam) bewaren Water dagelijks verversen
Op de dag van de eerste inrichting:
1. Vullen met DeponitMix speciale voedingsbodem
Nano DeponitMix vormt het fundament voor een prachtige plantengroei. Het voorziet de aquariumplanten via de wortels
van essentiële voedingsstoffen.
Nano DeponitMix werd speciaal voor het gevoelige voedingsstofevenwicht in miniaquariums ontwikkeld. Het wordt als onderste laag aangebracht met een dikte van ca. 2 cm.
2. Garnalengrind wassen en in de bak doen
De voedingsbodem wordt met een laag van ca. 3 cm garnalengrind
afgedekt. Dit fijne grind ziet er niet alleen aantrekkelijk uit, maar voorkomt ook dat er voederresten tussen de grindkorrels verdwijnen, waardoor het water onnodig wordt belast. Verkrijgbaar in de natuurgetrouwe kleuren Sulawesi-zwart en Borneo-bruin.
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3. Decoratie plaatsen
Als decoratie kunnen stenen, wortels of speciale decoratie-elementen
worden gebruikt.
Let erop dat de stenen geschikt zijn voor een aquarium: ze moeten
waterneutraal zijn en mogen geen ongewenste stoffen zoals kalk of
gevaarlijke zware metalen afgeven. Gebruik uitsluitend speciaal wortelhout voor het aquarium. Vers hout is ongeschikt, omdat het rot.
Kreeftjes en garnalen hebben voldoende schuilmogelijkheden nodig
waar ze zich kunnen terugtrekken, vooral tijdens de verschaling.
Ideaal: Dennerle Crusta Tubes woonbuizen of de grot Crusta Cave.
4. Aquarium voor 2/3 vullen
Vul het aquarium voor tweederde met ca. 20°C warm leidingwater.
Leg daarvoor een plat bord in het aquarium en laat het water daar langzaam overheen open om de bodemgrond niet op te wervelen. Voeg aan
het leidingwater eerst nano-waterbehandelingsmiddel (2 druppels/l
vers water) toe om gevaarlijke stoffen zoals chloor en zware metalen
te neutraliseren.
5. Aquariumplanten plaatsen
Nu worden de van tevoren goed geweekte aquariumplanten geplaatst.
In het begin moet ca. 80 % van het bodemoppervlak worden beplant.
Hiervoor zijn snelgroeiende stengelplanten ideaal – dan hebben algen
van begin af aan nauwelijks een kans.
6. Filter installeren en het aquarium geheel vullen
Plaats het compacte nanohoekfilter in een van de twee achterste hoeken van het aquarium. Tegen de zwarte achtergrond en met enkele
ervoor geplaatste stengelplanten is het later vrijwel onzichtbaar.
Vul het aquarium nu volledig.
7. De verlichting en afdekplaat aanbrengen
Monteer nu de Nano Light klemlamp. Het aquarium moet altijd met
de afdekplaat worden gebruikt, want deze voorkomt het eventueel
eruit springen van de garnalen en vermindert de waterverdamping.
Hiermee is de inrichting van het aquarium klaar. Stel nu het filter en
de verlichting in bedrijf. Voordat de eerste dieren geplaatst worden, is
nu nog maar een ding nodig: een beetje geduld.
Na 3 dagen:
gedeeltelijke watervervanging van 50 %, leidingwater vooraf behandelen met nanowaterbehandelingsmiddel!
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Na 6 dagen:
opnieuw gedeeltelijke watervervanging van 50 %, leidingwater vooraf behandelen met
nano-waterbehandelingsmiddel!
Na 7 dagen:
opnieuw gedeeltelijke watervervanging van 50 %, leidingwater vooraf behandelen met
nano-waterbehandelingsmiddel.
Nu kunnen de eerste garnalen worden geplaatst. Aanbevolen eerste bezetting: 5 garnalen/10 l water
Vereiste verzorgingsmaatregelen
Dagelijks: garnalen voederen naar behoefte, Nano dagbemesting toevoegen
Wekelijks: gedeeltelijke watervervanging van 25-50 %, planten evt. inkorten, ruiten
reinigen
Slechts 15 minuten/week!
Voor het inrichten en verzorgen van een nano-aquarium hebt u het volgende nodig:
Nano DeponitMix speciale voedingsbodem
Voor 10 l - 1 verpakking (1 kg)
Voor 20 l - 1 verpakking (1 kg)
Voor 30 l - 2 verpakkingen (2 kg)
Nano-garnalengrind
Voor 10 l - 1 verpakking (2 kg)
Voor 20 l - 1,5 verpakking (3 kg)
Voor 30 l - 2 verpakkingen (4 kg)
Decoratiemateriaal (stenen, wortels, Nano Crusta Tubes,...)
Nano-hoekfilter
Nano Light
Aquariumplanten
Nano-waterbehandelingsmiddel
Nano-dagbemesting
Nano Crusta-Fit
CrustaGran hoofdvoeder
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Hyphessobrycon pulchripinnis - Citroentetra
De Citroentetra is typisch zo'n vis die je meteen voorbijloopt in de aquariumwinkel. In
de winkel zien ze er namelijk niet zo spectaculair uit. In een goed ingericht aquarium
zijn ze echter een schitterende aanwinst. De Citroentetra is geschikt voor beginners, al
kan hij niet zo goed tegen hard water.
Wetenschappelijke Naam: Hyphessobrycon pulchripinnis
Nederlandse Naam: Citroentetra
Familie: Characidae (karperzalmen)
Herkomst: Amazonegebied
Lengte: Tot ongeveer 5 centimeter.
Temperatuur: 22-26
Ph: 6-6,5
GH: 4-8
Geslachtsonderscheid
Vrij lastig te zien. De vrouwtjes zijn meestal wat groter dan de mannetjes. Bij de mannetjes is de zwarte rand langs de aarsvin wat intenser van kleur en vaak is deze rand
ook wat breder dan bij de vrouwtjes.
Huisvesting
Deze kleine vis heeft geen groot aquarium nodig, 60 centimeter lengte is voldoende.
Deze vissen houden veel van zwemmen, zorg daarom voor voldoende open zwemruimte. Een flinke randbeplanting en een donkere bodem worden op prijs gesteld. Door een
donkere bodem en het gebruik van drijfplanten ziet de Citroentetra er veel mooier uit.
Wat kienhout als schaduwplaats wordt ook op prijs gesteld.
Karakter
Zeer vreedzame vis die in een school gehouden moet worden. Houdt ze met minimaal 5
stuks, maar een grotere school is veel beter voor de vissen. Houdt ze nooit met agressieve vissen. Citroentetra’s hebben een voorkeur voor de middelste waterlaag.
Door het gebruik van zacht water worden Citroentetra’s mooier van kleur. Ververs
regelmatig wat water. Het is aan te raden om te filteren over turf.
Voeding
De Citroentetra stelt zowel droogvoer, diepvriesvoer als levend voer op prijs. Ze hebben wel een voorkeur voor levend voer.
Kweek
De kweek is vrij lastig. Zorg voor een kweekbak met veel fijnbladige planten, drijfplanten en zacht water (4-8GH) Verwijder de ouders na het afzetten van de eitjes, want
ze zullen deze opeten. Na vijf dagen gaan de jongen vrijzwemmen en kun je gaan voeren met stofvoer.
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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:
M. Waller Diemond
L. Wijker
C. van Wijngaarden

Adverteren voor leden/donateurs gratis
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

Visbeursnieuws
Nu ik dit schrijf (woensdagmiddag 25 november) ben ik eigenlijk net weer in
mijn normale doen na een zestal dagen tijdens Vivarium en dan moet er ook
nog worden opgeruimd, ook dit jaar was het Vivarium weer een geweldige belevenis gevuld met net zoveel terrariums en zoetwateraquaria maar wel met
minstens 75% meer zoutwateraquaria en dat is een lust voor het oog maar ook
een flink opkomende hobby voor de liefhebber.
Dat het zoutwater in opkomst is was ook te merken aan onze stand want daar
werd flink zout verkocht.
Maar nu even over de visbeurs, van het Vivarium zijn natuurlijk weer een aantal dingen overgebleven al zijn het er niet echt veel bijvoorbeeld de Blauwe
Spat een Goerami soort die het in vele aquaria zeer goed doet nu voor de kleine prijs van € 3,25.
De meerval Pimelodus Pictus met zijn prachtig getekende lichaam normaal
toch € 7,95 nu voor de lage prijs van € 5,95 met daarbij de toevoeging wanneer
deze vis wat groter word mag hij niet bij te kleine visjes.
Met planten kan ik snel klaar zijn ik moet weer gaan bestellen want op het Vivaruim is eigenlijk 95% verkocht dus geen mooie aanbiedingen dit keer maar
volgende maand staat de visbeurs weer vol met planten.

Tom Looijestein
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