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Woord van de voorzitter
Beste allemaal,

Na een aantal jaren zonder cluborgaan is er nu weer een groepje enthousiastelingen die op zich heeft
genomen om regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen. Deze keer komt het niet alleen neer op de
bestuursleden, maar ook uit de leden. Voorwaar een grotere kans op succes. Mede omdat één van
de leden Cor Thielen is, die als aspirant bondskeurmeester ook de nodige kennis van de aquaristiek in
het algemeen en van de chemie binnen het aquarium in het bijzonder heeft. Dat betekent voor de
inhoud dat we niet afhankelijk zijn van kopiën uit andere bladen, maar originele artikelen kunnen
presenteren. Een hele verbetering dus. Heren succes!!

Onze vereniging Natuur in Huis bestaat dit jaar 80 jaar. Een feit waar we ons zelf amper van bewust
waren tot we hierop aangesproken werden tijdens de uitslag van de huiskeuring en de districtsvijverkeuring. Hierop zijn verschillende acties ondernomen. Eerder genoemde Cor Thielen heeft zijn
relaties gebruikt om van alles te regelen. Ook de tombola is rijkelijk gevuld. Ook Jan-Willem Hietbrink
zat in het complot. De nodige extra bestuursvergaderingen zijn gehouden….
De feestelijkheden in dit verband worden gehouden op zaterdag 7 maart. Noteren in de agenda!!
’s Middags worden er een tweetal sessies aquascaping georganiseerd bij Aquadeco. De binnen de
aquariumwereld bekende Manuel Krauß zal eerst voor de jeugd, later voor volwassen, een bak
inrichten. Aan het begin van de avond houden we een receptie voor leden en genodigden. Hierna
wordt de uitslagavond van de districtskeuring gehouden. Het belooft een leuke dag te worden. Komt
dan ook allen.

Hier laat ik het bij. Graag horen we jullie opmerkingen over deze nieuwe stijl van informeren van de
leden.

Gerrit Averesch
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Desmopuntius pentazona
Herkomst:
Genus:
Plaatsing:
Temperament onderling:
Temperament :
Waterlaag:
Stroming:
Kweek:
Lengte man:
Lengte vrouw:
Lengte aquarium:
pH:
GH:
KH:
Temperatuur:

Azië
Cyprinidae
Man met meerder vrouwen
Vredelievend
Vredelievend
Midden
Langzaam
Vrijlegger
5 cm
5,5 cm
80 cm
4,5-6,8
4-10
2-6
21-24 graden Celsius

De Desmopuntius pentazona ook wel bekend als de Barbus pentazona. Hij wordt vaak
verward met de Barbus tetrazona (sumatranen). Hij wordt gevonden in Zuid-Oost Azië vooral
in Maleisië en Indonesië in stilstaande en langzaam stromende wateren. De stromingen
waar we ze kunnen vinden noemen we de zwarte waterstromen. Zwarte waterstromen wil
niet zeggen dat het water zwart is maar dat het vrij veel humuszuren bevat, waardoor de pH
gewoon laag is en het bevat amper mineralen. In dit soort stromingen is een degelijke
vegetatie niet vindbaar, sluitend veel rottende bladeren en ander rottend materiaal (deze
geven dan ook de humuszuren af). Op enkele plaatsen komen we nog wel enkele
waterplanten tegen uit de familie Cryptocoryne of Barclaya.
De Desmopuntius pentazona is een vrij rustige scholenvis. Dit houdt in dat volgens de
keuringsrichtlijnen van de NBAT de Desmopuntius pentazona minimaal per 12 moet worden
gehouden. Kies geen te drukke vis uit als mede aquariumbewoner.
De Desmopuntius pentazona wordt ca. 5 a 5.5 cm. Een aquarium van ca 80 cm is wel
gewenst. Deze moet voldoende zwemruimte bevatten maar ook afdoende
schuilmogelijkheden. Door het water niet te zuur te houden is er een ruime keus aan
planten. De stroming zwak en een temperatuur van 21 tot 24 ˚C. Iets hogere temperaturen
kunnen ze ook hebben maar is vooral essentieel voor het kweken.
Het geslachtsonderscheid is in jongere stadium erg moeilijk. Het wordt pas echt duidelijk als
ze volwassen zijn. De mannetjes blijven kleiner en zijn intenser van kleur. De vrouwtjes zijn
ook wat voller.
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De kweek is nog niet zo heel eenvoudig. Binnen de aanwezige school zal je merken dat er
misschien een koppeltje ontstaat. Het mannetje blijft naast zijn vrouwtje zwemmen. Dit
koppeltje dient weggevangen te worden. Plaatst deze in een kweekbak waar de temperatuur
langzaam wordt opgehoogd naar 27 a 28˚C. De pH liefst onder de 6.5 en de hardheid onder
de 11DH houden. De Desmopuntius behoord tot de vrijleggers, een kweekbakje moet
voorzien zijn met knikkers, gaas of fijn gras. Na het leggen van de eitjes het ouderpaar
verwijderen, de eitjes worden anders gegeten door het ouderpaar.

Bron: Tropische vissen Encyclopedie en seriouslyfish
Foto: H.Badaruddin
C.A. Thielen
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Myriophyllum mattogrossense
Myriophyllum mattogrossense komt van waterrijke gebieden
van Zuid-Amerika (Bolivia, Ecuador, Brazilië, Peru ). Deze soort
werd (en wordt nog wel eens) ooit op één hoop gegooid en
verward de handel met de rode Myriophyllum
tuberculatum.. Een vrij recente toevoeging aan de hobby,
deze soort, vanwege haar schoonheid en het gemak van de
groei, wint snel aan populariteit in het beplante aquarium
hobby.

Myriophyllum Tuberculatum

Deze Myriophyllum is misschien wel een van de gemakkelijkste planten. Hij doet het al met
een gematigd licht, echter is het wel hoe intenser het de te groter de blad kransen en geeft
het een intensere pearling. Hij heeft niet direct veel CO2 nodig, natuurlijk wanneer het licht
ruimschoots aanwezig is, is de vraag naar CO2 wel toegenomen. Wanneer de toppen bleek
tot wit kleuren duidt het op een tekort aan ijzer of spoorelementen. Een iets verhoogde
Nitraat en fosfaat aanwezigheid geeft grotere en dikkere stengels. Door de snelle groei zal
het noodzakelijk zijn om de mattogrossense regelmatig te toppen. Getopte delen kunnen in
d bodem worden bijgezet zodat er een enorme bos mattogrossense kan worden verkregen.

Myriophyllum Mattogrossense

Bron: aquaticplantcentral
Foto: tropica.com
C.A. Thielen
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Filters
Er bestaan tal van filters in tal van merken, we kunnen deze globaal in 3 groepen verdelen.
Deze drie groepen zijn:
1. Binnen filters
2. Buitenfilters
3. Biologische filters
Elk filter heeft zijn voor en nadelen, hieronder geven van alle drie de groepen hun voor en
nadelen opgesomd.
Binnen filters
Zoals de naam al zegt, gaat het in deze groep om filters die zich in hun geheel in het
aquarium bevinden. Deze groep is tweeën te splitsen:



Losse binnen filters
Ingebouwde binnen filters.

Het voordeel van een ingebouwde binnen filter t.o.v. de losse binnenfilter
is het filtervolume. Bij een groter filtervolume verkrijgen we een betere en
stabielere biologische werking, dit komt omdat we de ingebouwde filter
minder vaak hoeven te verschonen.

Voordelen van een binnen filter
Nadelen van een binnen filter
 Goedkoop in de aanschaf, soms al bij
 Heeft meestal een beperkt filtervolume
aquarium geleverd.
(vooral losse filters).
 Gemakkelijk te installeren in het
 Meestal een beperkte biologische
aquarium.
werking in verband met een klein
 Geen kast onder het aquarium nodig
filtervolume.
om de filter in te plaatsen.
 Moeilijk aan het gezicht te onttrekken in
 Geschikt voor een mechanische
het aquarium.
filtratie.
 Voor het reinigen van de
 Zorgt voor voldoende watercirculatie in
filter(materiaal) moet men altijd in het
het aquarium.
aquarium zijn.
 Goed geschikt voor het gebruik in
 Soms beperkte mogelijkheid tot het
kleinere aquaria.
aansluiten van randapparatuur (zoals
 Geen kans op lekkage
bijv. een CO2 reactor of oppervlakte
afzuiger).
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Een binnen filter beperkt de
beschikbare binnenruimte van het
aquarium.
Moet meestal vrij vaak schoongemaakt
worden in verband met een (te) klein
filtervolume.
Instroom en uitstroom zitten dicht bij
elkaar.

Buitenfilters
Bij gesloten buitenfilters (ook wel potfilters genoemd) bestaat de verbinding
tussen het aquarium en het filter uit een gesloten geheel: via de aanzuigslang
naar het filter vervolgens via retourslang terug naar het aquarium. De
filtermaterialen staan continue onder water, zodat er geen interactie
plaatsvindt met de buitenlucht. De tabel hieronder geeft een overzicht van de
voor- en nadelen die gesloten buitenfilters hebben.

Voordelen van een gesloten buitenfilter
Nadelen van een gesloten buitenfilter
 Heeft een redelijk groot filtervolume.
 Meestal een stuk duurder in aanschaf dan
 Er is een mogelijkheid om
een binnen filter.
randapparatuur aan te sluiten (zoals
 Er is een kast nodig onder het aquarium
bijv. een CO2 reactor of oppervlakte
waarin het filter geplaatst kan worden.
afzuiger).
 De installatie is lastiger dan van een
binnen filter.
 Men hoeft het aquarium niet in voor
het reinigen van de filter
 Niet geschikt voor aquaria kleiner dan 50
 Een buitenfilter vergroot het
liter i.v.m. sterke stroming.
watervolume van het aquarium.
 Slangen en buizen van een buitenfilter
 Kans op lekkage bij foutief aansluiten of
zijn redelijk gemakkelijk aan het oog
bij schoonmaken.
te onttrekken.
 Geschikt voor een mechanische en
 Meer schoonmaakwerk, omdat ook de
chemische filtratie.
slangen moeten worden schoongemaakt.
 Zorgt voor voldoende watercirculatie
in het aquarium.


Redelijk goede biologische werking.
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Biologische filters
Dit type filter wordt ook aangeduid met droog/nat filter of druppelfilter. Biologische filters
verschillen sterk in uitvoering, maar over het algemeen bestaat de filter uit een overloop in
het aquarium, meerdere compartimenten in de onderkast en een opvoerpomp om het
water weer terug te pompen. De tabel hieronder geeft een overzicht van de voor- en
nadelen van biologische filters.

Voordelen van een biologisch filter
Nadelen van een biologisch filter
 Goede biologische werking.
 Duur in de aanschaf.
 Heeft een groot filtervolume
 Bij de bouw van het aquarium moet direct
 Zorgt voor een stabiel milieu in het
rekening gehouden worden met het filter
aquarium.
i.v.m. de overloop naar de filter.
 Zorgt voor voldoende
 Nemen veel plaats in de onderkast.
watercirculatie in het aquarium.
 Zorgen voor veel vocht in de onderkast.
 Men hoeft het aquarium niet in
 Maken meer lawaai door vallend water.
voor het reinigen van de filter
 Slechts een beperkte mogelijkheid voor
mechanische en chemische filtering.
 Vergroot het watervolume van het
aquarium.
 Er wordt relatief veel CO2 verloren in de
filter

De juiste keuze is niet altijd even gemakkelijk, ook hier geldt weer kijk naar de
mogelijkheden maar ook zeer zeker naar het budget. De filter moet in ieder geval afdoende
capaciteit hebben om het aquarium schoon te houden.
Een filter is dus onmisbaar geworden mede omdat het meerdere functies vervuld in het
aquarium. Afhankelijk van het soort aquarium kan een filter de onderstaande taken in het
aquarium hebben:
 Het verwijderen van vuildeeltjes uit het water (mechanische filtratie)
 Het afbreken van afvalstoffen in het aquarium (biologische filtratie)
 Het verwijderen (of soms toevoegen) van stoffen aan het water (chemische filtratie)
 Het schoon houden van het wateroppervlak van het aquarium (oppervlakte afzuiging)
 Zorgen voor watercirculatie
 Zorgen voor de aanvoer van water naar andere apparatuur (bijvoorbeeld CO2)
Een dicht beplant zoetwateraquarium zal de biologische filter van iets minder groot belang
zijn, omdat planten veel afvalstoffen kunnen verwerken. Over het algemeen zal een niet al
te groot filter die voldoende voorziet in de functies voor mechanische filtratie en
watercirculatie voldoende zijn voor een dicht beplant aquarium.
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Bij een Malawi biotoop wordt de functie van de filter een stuk belangrijker. In dit geval
is naast de mechanische werking ook een goede biologische werking noodzakelijk heeft.
Door het ontbreken van planten in het aquarium zullen deze afvalstoffen meestal niet verder
verwerkt worden, waardoor de organische belasting in onbeplante aquaria al snel (veel)
hoger zal liggen dan in beplante aquaria.
Foto: JBL
C.A. Thielen

Voor al uw JBL artikelen,
kan u bij ons terecht:
Boomkamp 33-C, 7461AW Rijssen
0548 514 570

Oosterhofweg 51, 7461 BT, Rijssen, Nederland

Agenda
23 februari
20:00 uur

Jaarvergadering AV Natuur in Huis

De boerderieje Rijssen
Oosterhofweg 51

07 maart
13.00 uur

Viering 80 jarig bestaan.
2 workshops aquascaping door M. Krauss van ADM

Aquadeco Rijssen
Boomkamp 33C

07 maart
19:00 uur

Uitslagavond Districtkeuring door C. Thielen,
receptie 80 jarig bestaan

De boerderieje Rijssen
Oosterhofweg 51
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AANMELDINGSFORMULIER
Voorletters:

______________________________________________________________

Roepnaam:

______________________________________________________________

Achternaam:

______________________________________________________________

Adres:

______________________________________________________________

Postcode:

______________________________________________________________

Woonplaats:

______________________________________________________________

Telefoonnummer:

_____________________

E-Mail adres:

______________________________________________________________

Geboortedatum:

______________________________________________________________

Type Vivarium:

⃝ Gezelschap A1, ⃝ Speciaal A2, ⃝ Zee B1, ⃝ Terrarium C1, ⃝ Vijver D1

Mobiel:

_______________________

Aankruisen wat van toepassing is

Welke Lidmaatschap: ⃝ 18+ lid, jeugdlid, ⃝ sponsor lid
Aankruisen wat van toepassing is

Handtekening:

______________________________________________________________

Bank/Giro nummer:

______________________________________________________________

U wordt bezocht door onze contactcommissie die de automatische incasso, voor betaling van de contributie,
met u invult. Tevens kunt u dan de leden informatie contactlijst (linc-lijst) invullen.
Een lidmaatschap bij de aquariumvereniging kost € 60,00 per jaar. Onder de achttien jaar kost een
jeugdlidmaatschap € 27,50,- per jaar. Een sponsor lid betaald € 12,50 per jaar.
U krijgt om de twee maanden het fullcolour maandblad Het Aquarium van de Nederlandse Bond Aqua Terra
toegezonden. Wij hebben een eigen verenigingsbibliotheek waar u gebruik van kunt maken en organiseren
regelmatig gezellige leerzame verenigingsavonden, met o.a. sprekers over de hobby.
Het belangrijkste is dat u van ons advies kunt verwachten door en van ervaren aquarianen, soms met woord,
maar ook met daad.
BEZOEKADRES: DE HOBBYBOERDERIEJE - OOSTERHOFWEG 51, 7461 BT RIJSSEN
WEBSITE: AVNATUURINHUIS.NL MAIL: INFO@AVNATUURINHUIS.NL
CONTACT: SECRETARIS, SCHOOLSTRAAT 6, 7461 EH RIJSSEN,
FACEBOOK: AV Natuur in Huis Rijssen
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