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Ons leveringsprogramma:

Breek- en zeefinstallaties

Bouw- en sloopafvalsorteerinstallaties

Slijtvast gietwerk, zoals slaglijsten, breekplaten, mantels en kegels,
bekledingsplaten en onderdelen voor beton- en asvaltmengers

Kunstof- en rubberzeefdekken, zeefgaas en zeefplaten

Transportbanden, draagrollen, trogstellen, aandrijf- en spanrollen

Zeefmachines e trommelzeven

Meng- en doseerinstallaties

Eenvoudige en doeltreffende stofbestrijding

Magneetbanden en vangblokken.
Weegsystemen, zoals weegbruggen, bandwegers en weegsystemen voo
shovels

2404 CM
2400 AG

Technisch Handelsbureau Laverman b.v.
Distributieweg 31
Tel. 0172 47 51 53
Postbus 250
Fax 0172 47 65 04
Alphen aan den Rijn
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Wat komen gaat . . .

De online agenda staat op: http://bij.denatuurinhuis.nl
3 januari
17 januari
7 februari
21 februari
7 maart
17 maart
21 maart
4 april
18 april
2 mei
16 mei
6 juni
20 juni

Nieuwjaarsinstuif
Erik Prins: Planten voeden en water chemie
Willem Zaal: Filters onder de loep
Hans Meulblok: Natuurlijk een Aqua-Terrarium
Uitjes bakken
Uitslag districtkeuring
Ernst van Genne: Labyrinthen en Meervallen
Koen van Vliet: Noeste arbeid betaald uit
Willem van Wezel: Van hout naar huiskeuring
Bezoek tentoonstelling in Leerdam
Roelof Eringa: Een houten aquarium bouwen
Onbekend
Jos Hoedeman: Brazilie, een aquatisch avontuur

Vakantie
4 september
11 september
18 september
2 oktober
16 oktober
6 november
10 november
20 november
4 december
18 december

Voor de Bak bij Hans Kiers
Uitslag vijverkeuring district in Leiden
Pieter Bregman: Aquarium fotografie
Voorbereiding op de Huiskeuring
Bingo
Voor de bak bij . . .
Huiskeuring (zaterdag)
Uitslag huiskeuring
Jaarvergadering
'Aquarium inzicht' - Dialezing door Leo Brand
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Oproep van het bestuur
Beste leden,
Zoals u wel weet is het bestuur van de vereniging sterk onderbemand. En
dat wordt alleen maar erger omdat volgend jaar ook de posities van
secretaris open komt. Er zijn dan vacatures voor voorzitter, secretaris, 2e
secretaris en Commissaris. En tot op heden nog geen kandidaten. U zult wel
begrijpen dat dit een ernstig probleem is dat het voortbestaan van de
vereniging lelijk bedreigd.
Dus kijkt u nog eens een keer om u heen, of naar uzelf, om te zien wie er
volgend jaar een frisse start zou willen maken in een nieuw, volledig bestuur.
Ook als u interesse heeft voor een functie waar geen vacature voor is, meld
u zich toch aan. Dan kunnen we altijd kijken of een ruiling mogelijk is, maar
we moeten mensen voor ons bestuur vinden.
Het te kleine bestuur doet een dringend beroep op U, om U aan te melden
voor een van deze functies.
Het zou erg jammer zijn als onze vereniging ten onder zou gaan aan een te
kort aan bestuursleden.
Names het bestuur,
P.J. van Tol
Penningmeester
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Aankondiging, 6 november
6 november: Voor de bak bij . . .
Laat uzelf eens verrassen en kom de dinsdagsavond lekker buurten in
Westerhove. Voor de bak bij . . . wordt deze avond in onze eigen zaal
gehouden!

Aankondiging, 20 november
Wij nodigen u uit voor dinsdagavond:
20 november 2007 om 20:00 uur
in Activiteitencentrum "Westerhove"
Anna van Burenlaan 147
2404 GB Alphen aan den Rijn
Op deze avond wordt de uitslag van de huiskeuring bekend gemaakt
Deze uitslag wordt gegeven door de keurmeester Pim Wilhelm.
Tegen inlevering van deze bon ontvang u op deze avond een gratis kop
koffie!
Daarnaast ontmoet u een groepje enthousiaste hobbyisten van aquaria en
andere kleine stukjes natuur in huis. Elke 1e en 3e dinsdagavond van de
maand om 20:00 uur beginnen onze clubavonden.
Bezoek ook eens onze website www.denatuurinhuis.nl of heeft u vragen email dan naar denatuurinhuis@hotmail.com
Tot ziens op een van de clubavonden van onze vereniging “De Natuur in
huis”.
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Districtskeuring vijver 2007
Aangezien ik mee heb gedaan met de vijverkeuring was ik dus uiteraard naar
deze avond gegaan. Echt vol spanning was ik niet want hoewel de vijver
glashelder was en de vissen zo gezond als een… waren was de vijver nog
lang niet volgroeid. Ook qua bevolking was ik nog niet echt op niveau.
Maarrr het was in de Hortus te Leiden en dat was op zich al de moeite van
het bezoeken waard. Na enig zoeken naar de juiste ingang kwam ik ruim op
tijd in de orangerie aan. Ik kwam al snel in gesprek met iemand uit
maassluis die ook als enige afgezant van zijn vereniging naar leiden was
getogen.
Om ca 2015 begon de avond met een presentatie over de tentoonstelling die
men in Leiden (ook in de hortus) heeft gehouden. Wat een werk komt hierbij
kijken zeg. Gelukkig hebben ze alle medewerking van de hortus gehad en
hebben ze er ook nog een eigen clubruimte aan overgehouden en mochten
ze de 2 langste bakken in 1 van de kassen permanent stallen (met inhoud
uiteraard).
Hierna kwamen de vijvers aan bod. Er waren 2 zgn. Koi vijvers en 4
gezelschapsvijvers of natuur vijvers aan bod. Op mijn vijver was inderdaad
de opbouwende kritiek dat hij nog niet volgroeid was en dat de bevolking
wat minder druk qua goudvissenkleurtjes kon. 1 soort goudvis zou inderdaad
wat mooier zijn (er zwemmen nu rode, witte en shubunkins door elkaar),
maar dit had ik zelf ook al bedacht. Dus bij deze als men interesse heeft in
grote shubunkins of witte goudvissen kan men ze bij mij (gratis) komen
halen.
Verder was het een hele gezellige avond met zo’n 40 liefhebbers. Er werd
een hoop gein gemaakt, ook door de keurmeester en de serieuze toon was
er eigenlijk niet echt. Het werd allemaal luchtig gebracht maar er werd toch
ook nog wel wat kennis vergaard. De uiteindelijke winnaar had echt een
pracht van een (gezelschaps) vijver die er al jaren lag en volkomen
opgegaan was in zijn omgeving. Een zeer terechte winnaar. Ik belandde op
de 5e plek en hier was ik tevreden mee.
Na nog een kleine rondleiding langs de bakken in de kassen ging iedereen
weer tevreden huiswaarts. Bent u er de volgende keer ook bij…….?
Hans Kiers
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Rasbora caudimaculata
Grote knipstaart uit het aquarium van Hans Kiers.

Fred van Wezel
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Ledenwijzigingen.
De heer van Kleef heeft zijn lidmaatschap opgezegd. We hopen dat U
genoten heeft van de tijd bij onze vereniging. Verder is het rustig aan het
front.
Heeft u ook vrienden of kennissen die planten en dieren in een kijkbak
houden, neem hen mee naar een van de komende interessante
clubavonden! Of geef hen de uitnoging die elders in het blad staat afgedrukt.
Ook op de clubavonden liggen uitnodigingen klaar die u aan belangstellende
kan uitdelen.
Tot ziens op de 1e en/of 3e dinsdagavond van de maand!
Pieter van Tol
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De Technische Adviescommissie van
“De Natuur in Huis“
Hebt u problemen in uw liefhebberij of
hebt u vragen waarop u geen antwoord kunt vinden?
Raadpleeg dan de

Technische Advies Commissie
DESKUNDIGE LEDEN ZULLEN U GAARNE VAN DIENST ZIJN MET HUN
ADVIES OP AL UW PROBLEMEN EN VRAGEN!
NEEM VOOR ADVIES CONTACT OP MET

:

Wim Zaal, Boterbloemweg 86, 2403 TT Alphen a/d Rijn Tel.: 0172-433015
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Een terugblik van een andere clubavond
Terugblik verenigingsavond Danio Rerio Delft d.d. 17-04-2007
door Lotty Sonnenberg en Ton Zwartjens
Deze avond hadden we Jaap Liefting te gast die ons het één en ander
vertelde over de Flora-mate aquarium instrumenten.
De heer Liefting heeft een eigen ingenieursbedrijf dat zich hoofdzakelijk
bezighoudt met het ontwikkelen en maken van allerlei elektronische
meetapparatuur. Daarnaast is hij een enthousiast aquariumhobbyist. Deze
twee dingen samen mondden uit in experimenten op aquarium-gebied met
o.a. als resultaat een dimmer voor aquariumverlichting en een pH meter,
waarmee gestuurd CO2 toegevoegd kan worden.
Hij brengt deze apparatuur op de markt onder het merk Flora-mate.
Eerst werd de werking van een TL buis uitgelegd. Uit een elektrode waar een
gloeistroom door gaat komen elektronen vrij die uit de in de buis aanwezige
kwikatomen ultraviolette straling vrijmaken. Deze straling komt op de aan de
binnenkant van het glas aangebrachte fluorescerende laag, waarbij het
wordt omgezet in zichtbaar licht. De samenstelling van deze laag bepaalt de
kleur van het licht. De kwikatomen worden ook door deze laag langzaamaan
geabsorbeerd. Om deze reden moet er dan ook een overmaat aan
kwikatomen in de buis aanwezig zijn. De fluorescerende laag in Philips
buizen absorbeert minder kwik dan bij andere merken, waardoor deze
buizen milieuvriendelijker zijn.
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Tegenover de al lang in gebruik zijnde “dunne” TL 8 buizen, zien we de
laatste tijd steeds meer nog dunnere buizen: de TL5.

Omdat ze zo dun zijn is er in een lichtkap ook meer plaats en kunnen meer
buizen worden toegepast. Het gevolg is een hogere lichtopbrengst.
De TL5 buizen kunnen alleen via elektronische voorschakelapparatuur (VSA)
geschakeld worden. Deze VSA’s zijn weliswaar duurder, maar er is geen
starter meer nodig, waardoor het hinderlijke flikkeren bij het opstarten ook
tot het verleden behoort. De buizen gaan ook veel langer mee en
verouderen niet meer, maar blijven tot het eind van hun levensduur een
vrijwel gelijke lichtsterkte opbrengen. Een ander voordeel is dat de
lichtopbrengst het grootst is bij een temperatuur van 35 °C, terwijl dit bij de
TL 8 25 °C is.

Bij aanschaf van TL5 moet je er op bedacht zijn dat er twee types zijn:
buizen met een High Output (HO) en met een High Efficiency (HE) De HO
lampen hebben bij een gelijke lengte dus een grotere lichtopbrengst dan de
HE lampen, waarbij ze uiteraard ook een hoger wattage hebben.
De door de heer Liefting ontwikkelde Flora-mate dimmer voor TL5 buizen
kan alleen gebruikt worden met dimbare elektronische Voorschakelapparaten
met een 1-10 Volt dim ingang.
Met de dimmer kan een natuurlijk verlopende zonsopkomst en zonsondergang gerealiseerd worden. Het verloop van de lichtsterkte kan op de
computer geprogrammeerd worden en daarna in de dimmer worden
17
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ingelezen. Hierbij kunnen 4 lampen (of 4 sets van 2 lampen) individueel en
onafhankelijk van elkaar geprogrammeerd worden.

De lampen zijn dimbaar tot 1% (Osram VSA) of 3% (Philips VSA)
De Flora-mate lichtdimmer werkt als volgt:
1. De verlichting blijft gewoon op een tijdklok staan. De tijdklok wordt
gebruikt om de lampen van netspanning te voorzien, op precies
dezelfde manier als wanneer er geen dimmer gebruikt wordt.
2. Met een adapter, die eveneens in de tijdklok voor de verlichting is
gestoken, wordt tegelijkertijd met de lampen, de dimmer aangezet.
3. De dimmer gaat het dim programma afwerken. Het dim programma
bevat een tabel waarin voor elke 30 seconden is aangegeven, hoe fel
elk van de 4 (of minder) TL buizen moet branden.
4. Het dim programma regelt de zonsopkomst, een eventuele middag
piek, en aan het eind van de dag de zonsondergang.
5. Als de dimmer de zonsondergang heeft afgewerkt, en de TL buizen
maximaal gedimd staan, schakelt de tijdklok af. De verlichting en de
dimmer staan gedurende de nacht helemaal uit.
De volgende morgen schakelt de tijdklok de verlichting en de dimmer weer
aan, en begint alles weer opnieuw.
In het computer programma kan alles heel eenvoudig worden ingesteld,
terwijl in 2 grafieken precies is te zien, hoe de lampen gaan werken.
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Er zijn bij gebruik van TL5 toch een paar dingen waar je op moet letten. Als
je ze in verticale stand wil toepassen (zoals soms in een terrarium) moet je
er voor zorgen dat de ‘koude kant’ (de kant met het merk) zich aan de
onderkant bevindt.
De draden naar de VSA moeten zo kort mogelijk worden gehouden, waarbij
de kortste draad niet langer mag zijn dan 1.50m. De bedrading moet ook
van elkaar gescheiden worden gehouden en ook niet in de buurt van een
eventuele pH regelaar liggen. Gebruik je lichtreflectoren, zorg er dan voor
dat deze geaard zijn.
Als de verlichting niet werkt.
We gaan er vanuit, dat de draden goed zij aangesloten, en de TL5 buizen
heel zijn. Demonteer dan als eerste de 1-10 Volt sturing van de lichtdimmer,
dan moet de verlichting op 100% volvermogen gaan branden. Kortsluit
hierna de + en – van de VSA (dit is de 1-10 Volt aansluiting van het VSA
met een los draadje) de verlichting moet nu op zijn minimumstand gaan
branden (dit is 1- tot 3% afhankelijk van het merk van de VSA) is dit niet het
geval controleer dan de bedrading.
Programmeren van de Flora-mate lichtdimmer.
Na het lezen van de handleiding kan alles heel eenvoudig worden ingesteld,
terwijl in de grafiek precies is te
zien hoe de lampen gaan werken.
Besteed extra aandacht aan het
kalibreren van de minimale
verlichtingsstand. Als er een
flikkering te zien is, in de Tl-buis en
bij de kortsluiting test, was dat niet
het geval, dan staat de minimale
verlichtingsstand te laag. Ook het
aarden van de lichtreflectors biedt
vaak een oplossing voor de
dimproblemen.
Het stroomverbruik.
Het stroomverbruik van de TL5 is volgens de fabrikant lager dan bij de TL8.
Dit geldt echter dus alleen voor de TL5 t.o.v. de oude mechanische
voorschakel apparaten voor de TL8, die zo warm werden.
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De TL5 lampen kunnen alleen gebruikt worden met de speciale elektronische
voorschakel apparaten. Deze elektronische Eva’s gebruiken 20-30% minder
energie dan de conventionele Vsa's. En er is geen starter nodig, er is geen
knipperen en herhaald opstarten van de lamp noodzakelijk. Dit maakt het
gebruik van T5 lampen in het terrarium ook zeer ideaal. Als de TL5
verlichting in de avonduren staat gedimd, is er wel degelijk een stroom
besparing.
Onderstaande tabel geeft de resultaten weer, van de lumen output van 2
gangbare type TL buizen kleur 830/840 t.o.v. elkaar met nagenoeg gelijke
lengte.
TL8
36 watt
58 watt

lumen
3350
5200

Lengte
120 cm
150 cm

TL5
28 watt
35 watt
49 watt

Lumen
2600
3300
4300

Lengte
114 cm
145 cm
145 cm

In totaal zal de lichtopbrengst van de TL5 lager zijn dan met het oude TL8
systeem.
Bij toepassing van een TL5 35W High Efficiëncy (HE) lamp in plaats van een
TLD 58W lamp is er weliswaar een energiebesparing van ca 40%
gerealiseerd, maar het lichtniveau is met ca 36% gedaald. Waardoor het
verlichtingsgehalte lager is dan het gewenste niveau, en er een stagnatie zal
optreden in de plantengroei.
Ook met een TL5 van 49W High Output (HO) lamp (deze lamp heeft
trouwens de zelfde lengte als een 35W High Efficiëncy TL5 lamp). Zal de
lumen -output nog steeds maar 4300 lumen bedragen, in plaats van de 5200
lumen, waardoor het lichtniveau met ca 17% is gedaald.
Philips heeft een nieuwe serie dimbare VSA voor TL5, die tot 1% kan
dimmen. Momenteel zijn er dimbare Vsa’s voor 2 x 80 Watt. En bij de
nieuwe serie, mogen de aansluitsnoeren 2 meter lang zijn.
Er is ook een nieuwe kleur T5, ActiViva.
Met extra aandeel blauw., hieronder vind u de gegevens van een 54 Watt
buis.
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Kleur code 451
Kleurweergave 82 Ra8
Lichtkleur ActiViva Natural
Kleurtemperatuur 8000 K
Lichtstroom lamp EVSA 25°C 4250 Lm
Goed voor het milieu.
Met de TL5 16 mm buislamp wordt een omvangrijke besparing verwezenlijkt
op de grondstoffen voor het toestel - vergeleken met de TL8 26 mm
buislamp, er is een derde van de grondstoffen nodig.
De lamp zelf is uit 40% minder grondstoffen gemaakt. Een fantastische
besparing, als je weet hoeveel miljoen fluorescentielampen er ieder jaar van
de band rollen.
De milieuvoordelen van de TL5 houden uiteraard niet op bij de grondstoffen,
de milieueffecten op het einde van de levensduur van de lamp zijn tot een
minimum beperkt, waardoor een minimum aan kwik (een essentieel
bestanddeel van fluorescentielampen) in de TL5 lamp is verwerkt. Hierdoor
is de TL5 praktisch 100% recycleerbaar.
Omgevingstemperatuur TL5 lamp.
De optimale omgevingtemperatuur voor de TL5 ligt op 35°C. Dit is een stuk
gunstiger in de warme lichtkappen van onze aquaria en terraria. De TL8
heeft een optimale omgevingstemperatuur nodig van 25°C.
Oppervlaktetemperatuur TL5.
De oppervlaktetemperatuur van de TL5 buiswand is een stuk hoger dan bij
de TL8, deze extra warmteontwikkeling is er alleen als de TL5 op 100%
brand. Deze extra warmteontwikkeling geeft ons wel een stroombesparing in
de koude wintermaanden. Het verwarmingselement hoeft minder bij
warmen. De extra warmteontwikkeling kan in de zomer maanden wel eerder
een nadelig zijn.
Led verlichting.
Ook zagen we nog een LED lampje tijdens de presentatie van Jaap, met een
mooie gerichte lichtstraal. Deze was aangesloten op een dimbare stekker
waarbij het voltage van 2 tot 12 Volt ingesteld kon worden.

21

november 2007

Oleg Vladimirovich Losev ontdekte reeds halverwege de jaren 1920 dat
diodes licht uitstraalden als er stroom doorheen werd gestuurd. In 1927
publiceerde hij in een Russisch tijdschrift details over de eerste LED en vroeg
een patent aan. Helaas bleef Losevs werk onopgemerkt. Daardoor duurde
het tot 1962 voordat de led echt doorbrak.
Door de halfgeleiderconstructie van een LED
wordt het uitgezonden licht al enigszins
gebundeld. Deze bundeling wordt doelbewust
vergroot door het kristal in een reflector te
monteren om met een kleinere openingshoek
een grotere lichtintensiteit te bereiken.
De allerfelste LED (anno 2005: meer dan 20 cd ofwel 25.000 milli
candela/mcd) hebben een zeer smalle openingshoek (minder dan 20
graden). Nu zegt 25.000 mcd wel
iets over de intensiteit van het
licht maar nog niets over de
hoeveelheid licht die een LED
uitstraalt. Daarvoor moet ook de
openingshoek meegerekend
worden. De felste LED van 25.000
mcd met openingshoek van 20 graden stralen een hoeveelheid licht uit van
25.000 x [2 x pi x (1 – cos(200/2))] = 2386 mLumen.
Rendement.
Er is een belangrijk verschil in rendement van de gekozen led en de kleur.
Een monochromatische led, vooral de rode, kan bijzonder efficiënt zijn (tot
wel 50% van de elektrische energie wordt in deze omgezet in licht). Het
loont heel duidelijk om zulke LED’s te gebruiken om bijvoorbeeld
gloeilampen na te bootsen.
Het rendement van een witte LED, is veel kleiner dan dat van een rode LED.
De witte LED is opgebouwd uit een blauwe LED waarvan een gedeelte van
het licht wordt opgevangen door een fosfor die het, met een belangrijk
energieverlies, omzet in geel licht. Het geel in combinatie met blauw geeft
een witte indruk.
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De meest efficiënte witte verlichting wordt overigens gevormd door
fluorescentielampen. De modernste superfelle witte LED van 5mm doorsnee
leveren een lichtstroom van 18 lumen. Deze LED verbruiken ca. 0,35W en
leveren daarmee 51 Lumen/Watt.
Een moderne spaarlamp van 15 Watt levert met gemak 55-60 Lumen/Watt,
en is daarmee efficiënter dan de modernste LED. Het lichtrendement van
een TL8 26 mm fluorescentielamp is op dit moment: ruim 90 Lumen/Watt.
TL5 lampen met de kleine 16 mm diameter halen zelfs al 104 Lumen/Watt.
Een LED verslaat dus wel de ouderwetse
gloeilamp, die maar 12 Lumen/Watt levert.
halogeenspot levert 17 Lumen/Watt, (de
laagspanning halogeenspot ca. 20
Lumen/Watt), maar de huidige LED komt
voorlopig niet in de buurt van de moderne
buizen en spaarlampen. Ook de
aanschafprijs van een led is absoluut nog
niet concurrerend.

De

TL

De levensduur.
Een LED gaat gemakkelijk 50.000 uur mee, en zelfs de modernste TL5
buizen halen nooit meer dan 25.000 uur. Bij de meeste LED met hoog
vermogen neemt de lichtopbrengst gedurende de levensduur langzaam af.
In een persbericht van Philips
Van april 2007 staat dat ze een LED in productie hebben die 70 Lumen/Watt
gedurende de levensduur constant blijft.
De ontwikkeling staat niet stil. Nog even snel op het internet rond gesnuffeld
en Philips heeft alweer een record gebroken. In een nieuw persbericht (mei
2007) is de grens van 100 Lumen/Watt doorbroken met een witte hoogvermogens-LED’s.
Deze nieuwe witte LED met een afmeting van 3 x 4,5 mm, is veel kleiner
dan andere LED’s. De LED chip zelf, is maar 1mm2 groot. Ook deze nieuwe
LED’s werken met een stroom van 350 tot 1000 mA en leverde een
lichtstroom van 115 Lumen/Watt bij een gecorreleerde kleurtemperatuur van
4658 K.

23

november 2007

De lichtopbrengst voor betaalbare LED’s stijgen per jaar met zo’n 100% ,
door veelvuldig gebruik in bijvoorbeeld verkeerslichten, zaklantaarn en de
autoverlichting zal de prijs snel dalen. Wanneer een LED verlichting
interessant wordt, als hoofdverlichting van een aquarium is nog niet bekend.
Conclusie
Led verlichting in het aquarium, heeft
voorlopig nog geen toekomst. Maar met één
enkele hoog rendement LED, een bepaalde
plantengroep uitlichten.
Flora/mate pH meter.
Een andere ontwikkeling is de Flora-mate pH
meter. In deze meter bevindt zich ook een
thermometer. Hij werkt op (oplaadbare)
batterijen die via een adapter constant op
spanning gehouden kunnen worden.
Je kunt er gestuurd CO2 mee toevoegen,
maar ook de verwarming of koeling mee
aansturen. Ook is hij te gebruiken voor de
besturing van een kalkreactor.
De flora-mate pH meter kan worden gebruikt in combinatie met alle
gangbare pH elektroden, maar er is ook een flora-mate elektrode leverbaar,
die van glas is en navulbaar is.
Hij gaat bij juist gebruik zeer lang mee. Deze elektrode kan gebruikt worden
bij aquariumwater met een geleidbaarheid van 200 microSiemens of meer.
Bewaar een elektrode nooit droog maar altijd in speciale bewaarvloeistof.

pH elektrode

CO2 magneetventiel
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Flora-mate ORP en temperatuur meter en controller
De flora-mate is een ORP meter en een
temperatuur meter in één.
Toepassingen zijn onder meer:
- Ozon controller in een tropisch
aquarium.
- ORP bewaking met alarm
- Koeling
- Verwarming
- Temperatuur bewaking met alarm
Calibratie.
De Calibratie van de redox elektrode gaat snel
en is eenvoudig, middels een druk op de knop.

schakelpunten:

Schakelpunten.
Voor elke uitgang zijn er twee instelbare

Met het ene schakelpunt kan de uitgang geactiveerd worden als de
meetwaarde groter is dan de ingestelde waarde.
Met het andere schakelpunt kan de uitgang geactiveerd worden als de
meetwaarde kleiner is dan de ingestelde waarde.
Ozon controller
Stel SP2 in op de waarde waarbij de ozon toevoer moet worden geopend.
Stel SP1 in op 0. Zodra de ORP onder de in SP2 ingestelde waarde komt,
wordt de uitgang geactiveerd. Deze blijft geactiveerd totdat de ORP weer
boven de in SP2 ingestelde waarde is gestegen.
ORP bewaking met alarm
Stel SP1 in op de hoogste waarde die de ORP mag bereiken. Stel SP2 in op
laagste waarde die de ORP mag bereiken. Zodra de ORP boven de in SP1
ingestelde waarde komt, of onder de in SP2 ingestelde waarde zakt, wordt
de uitgang geactiveerd. Deze blijft geactiveerd totdat de ORP weer terug is
op een veilige waarde, dus een ORP die tussen SP1 en SP2 in zit.
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Koeling
Met één of meer computer ventilatoren in de lichtkap kan een aquarium in
de zomer efficiënt gekoeld worden. Stel SP3 in op de temperatuur waarbij de
ventilator moet worden aangeschakeld. Stel SP4 in op 0. Zodra de
temperatuur boven de in SP3 ingestelde waarde komt, wordt de temperatuur
uitgang geactiveerd. Deze blijft geactiveerd totdat de temperatuur weer
onder de in SP3 ingestelde waarde zakt.
Verwarming
Met een relais kan de temperatuur uitgang worden gebruikt om een
verwarmings element te schakelen. Stel SP4 in op de temperatuur waarbij de
verwarming moet worden aangeschakeld. Stel SP3 in op 0. Zodra de
temperatuur beneden de in SP4 ingestelde waarde komt, wordt de
verwarming aangezet. Deze blijft geactiveerd totdat de temperatuur tot
boven de in SP4 ingestelde waarde komt.
Temperatuur bewaking met alarm
Stel SP3 in op de hoogste waarde die de temperatuur mag bereiken. Stel
SP4 in op laagste waarde die de temperatuur mag bereiken. Zodra de
temperatuur boven de in SP3 ingestelde waarde komt, of onder de in SP4
ingestelde waarde zakt, wordt de temperatuur uitgang geactiveerd. Deze
blijft geactiveerd totdat de temperatuur weer terug is op een veilige waarde,
dus een temperatuur die tussen SP3 en SP4 in zit.
We danken Jaap Liefting nogmaals voor de interessante april avond met een
hoop technische bijzonderheden, waar we veel van op konden steken. Wie
nog meer details wil weten over de flora-mate apparaten of iets wil bestellen
kan een kijkje nemen op de website van Jaap Liefting:
www.flora-mate.nl
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Wat was: Voor de bak bij …… Hans Kiers
4 sept 2007
Op de eerste avond na de vakantie (4 september) zou de eerste voor de bak
bij ……plaats gaan vinden. Aangezien ik vind dat als je wat verzint je ook
eraan mee moet doen was de eerste bij mij thuis. De opkomst was minder
groot dan ik gehoopt had maar met een man of 10 (1 vrouw) hebben we
lekker zitten babbelen bij mijn bak.
De bak stond er redelijk bij maar er was wel een toefje blauwe alg om de
hoek komen kijken. Ik had de bak niet echt extra aandacht gegeven voor
deze avond, de bak stond erbij zoals hij er anders ook bij had gestaan. Met
het oog op de komende keuring (leuk als er veel mensen mee doen!) heb ik
wat tips gekregen over de kleuren van mijn tl buizen (wat feller) en de
compositie. Qua visbestand zal ik niets meer wijzigen (bovenin: aplocheilus
panchax, midden: oranje knipstaarten en rode plaatjes, onder: labeo bicolor,
botia sidhimunki en een stel altispinoza’s). Ik ben wat gaan spelen met het
licht en er is inderdaad wat meer kleur in de planten gekomen. De alg is
echter ook wat meer gaan groeien maar dit herstelt zich wel weer.
Het was een leuke avond en voor herhaling vatbaar. De volgende keer gaan
we het wel anders doen zodat we misschien wat meer mensen hier warm
voor kunnen krijgen. De volgende voor de bak bij….doen we gewoon in
westerhove en dan aan de hand van van tevoren geschoten foto’s. Zo is het
voor iedereen mogelijk om zijn bak te bespreken voor de hele club. We
zoeken nog wat kandidaten voor het volgend jaar ….wie?
Tot slot: het zou leuk zijn als de keurmeester van dit jaar (Pim Wilhelm)een
aantal bakken zou kunnen keuren. Uw bak hoeft niet supermooi of
supergoot te zijn om mee te doen maar u steekt er vast wat van op en net
zoals bij mij wordt hij er nooit slechter van maar ieder jaar een beetje beter.
Probeer het eens………
Hans Kiers
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Wat was . . . Bingo avond
16 okt 2007
Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om achter de PC te zitten, want ik ben
teleurgesteld. Maar eigenlijk ben ik ook boos en daarom toch!
Willen jullie als leden het voortaan even melden als je een bingo absoluut
niet ziet zitten? Nù hadden een paar mensen veel werk gemaakt van het
inkopen van leuke prijzen (en deze keer was ik dat niet) om er echt een
familieavond van te maken maar de opkomst vanuit de club was
bedroevend. Als ik ons oud-lid Emmy met nog 3 vriendinnen meetel haalden
we nog geen 15 deelnemers.
We hebben er toch een leuke avond van gemaakt, maar dat lag niet aan u
maar aan de ca. 30 deelnemers uit Westerhove die het – naar hun zeggen –
prima naar hun zin hadden.
Wat mij betreft: Mirjam en Pieter van Tol en Hans Kiers ………. bedankt! De
niet-komers ook bedankt, maar dan anders. En voor wat het waard is …, wat
hier geschreven is, is mijn persoonlijke mening.
Agnes Zaal.

Vraag en aanbod
U kunt in de Aqua Spiegel ook uw overbodige aquariumartikelen aanbieden
of uw kreet om een bepaald plantje of visje hier plaatsen. Je weet nooit wat
er van komt…
De volgende items zijn bij de redactie ontvangen:


In de aanbieding heb ik 6 witte goudvissen en 4 shubunkins van zo'n 15
a 20 cm. Gratis voor de liefhebber (Hans Kiers: 0172-586800).
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Wat was . . . Pieter Bregman: Aquarium fotografie
18 sept 2007
Pieter is docent en vader van drie lieve kinderen. In zijn vrije tijd houdt hij er
twee hobby’s op na, namelijk fotograferen en het aquarium. Wat de
aquariumhobby betreft houdt hij zich vooral bezig met het houden en
kweken van discusvissen.
In de inleiding liet Pieter een aantal mooie foto’s zien gemaakt bij
aquarianen in Zoetermeer (o.a. dhr. Van Wezel en zijn zoon). Hierna gaf hij
een aantal tips en trucs om tot mooie resultaten bij het fotograferen te
komen, zoals:
Waar moet je op letten bij de aanschaf van een camera?
Niet het aantal pixels is het belangrijkste, maar de grootte van de
sensor. Hoe groter de sensor is hoe beter.
De mate van ruis bij een hoge ISO-waarde is van groot belang.
De kwaliteit van de lenzen.
Digitale spiegelreflexcamera’s zijn het meest geschikt, maar daar hangt
natuurlijk wel een flink prijskaartje aan. Ook met gewone digitale
compactcamera’s zijn mooie resultaten haalbaar.
Hoe moet je de camera instellen?
Neem als vuistregel bij het uit de hand fotograferen “1/aantal mm” van
de lens. Dus bij een 50 mm lens 1/50.
Als het kan, gebruik dan een statief. De “Anti shake” instelling op
sommige camera’s heeft geen nut als je met een goed statief werkt.
Mooiste resultaten bereik je met een sluitertijd 1/20 – 1/30 van een
seconde.
Gebruik hoge ISO-waarden (800 of zelfs 1600).
Meet een gemiddelde en zet de belichting vast.
Een laag diafragmagetal heeft kleine scherptediepte en een hoog
diafragmagetal heeft een grote scherptediepte.
Hoe meer groothoek hoe meer scherptediepte en hoe meer tele hoe
minder scherptediepte.
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Nog enkele nuttige tips bij het fotograferen:
Neem de foto altijd loodrecht ten opzichte van
het glas van het aquarium.
Verduister de ruimte bij reflectie.
Zet de witbalans van de camera op “auto” of
“handmatig”.
Gebruik een goede flitser. Een studioflitser die
je recht boven het aquarium positioneert geeft
de mooiste resultaten.
Vlak vóór de pauze liet Pieter een mooi fotoverslag
zien van zijn eigen discuskweek. In de kweekbak
had hij een kegel geplaatst waarop de discussen
hun eitjes afzetten. Duidelijk was te zien hoe boven
in de kegel de eitjes zaten en daaronder de
uitgekomen larven. Prachtig waren de foto’s waarop
de jongen zich voedden met het huidsecreet van de
ouders. Met een artemiakweek waren zijn jonge
discussen in drie weken zo’n 3 cm. groot.

Na de pauze ging Pieter in op het bewerken van
foto’s met “Adobe Photoshop”. Het is een duur
programma maar erg goed en uitgebreid. Het gaat
te ver om in dit stukje uitgebreid op de
mogelijkheden in te gaan. Eén goede tip is me,
voordat het mij ging duizelen, bij gebleven: gebruik
het “raw formaat”. De voordelen hiervan zijn dat
de belichting en de witbalans achteraf zijn in te
stellen en de plaatjes zijn niet gecomprimeerd.
Wil je meer foto’s van Pieter bekijken ga dan eens een kijkje nemen op zijn
site: www.fotobregman.nl/discus
Ruud de Nooy.
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DRUKWERK
Aan de heer/mevrouw:

UW HUISDIEREN SPECIAALZAAK

Wij staan voor goed advies en zijn het best gesorteerd in o.a. aquarium artikelen.
Wij verkopen, tegen de scherpste prijzen, alle modellen van JUWEL
met en zonder meubel, tevens zijn we ruim gesorteerd in andere merken.
Bij ons kunt u ook terecht voor alle SERA producten.
* SERA bij ons blijvend in prijs verlaagd *
Voor gezonde en actieve vissen.

Wij bouwen ook een aquarium op maat met mooi bijpassend meubel.

Onze locatie aan het Thorbeckeplein is zeer goed bereikbaar, wij hebben een bezorg
service voor de regio. In Alphen a/d Rijn bovendien gratis bij besteding boven de 20,- euro

Kom eens een kijkje nemen in onze virtuele winkel
www.buitencentrum.nl

UW AQUARIUM SPECIAALZAAK

Huisdierenspeciaalzaak “BUITENCENTRUM”

Hooftstraat 31, 2406 GD Alphen aan den Rijn. Tel.: 0172-491260
Fax: 0172-498383. E-mail: buitencentrum@discus.nl
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