“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.
Jaargang 62, april 2011
Lidmaatschap:

(inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad)
per kalenderjaar
€ 50,00

Lidmaatschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

Jeugdlidmaatschap:

(inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad)
per kalenderjaar
€ 25,00

Donateurschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

Aanmelden:

Gedurende de openingstijden bij medewerkers van de Visbeurs.

Betaling:

Dit geschiedt jaarlijks per automatische incasso
naar giro 1618092 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. 3)

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

Redactie:

Willem Jas, Middelzand 4443, 1788 JG Den Helder,
tel. 0223-633193, e-mail redactie@deglasbaars.nl

Lay-out en druk:

Jan Moorman, Middenweg 85, 1782 BB Den Helder,
tel. 0223-612007, e-mail jan.moorman@quicknet.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,--

€ 33,00

€ 25,00

p/j
p/j
p/j
p/j
p/j
p/j

1

a.v. “De Glasbaars”

AL 40 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HELDER
www.theokomen.nl

Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC Den Helder
tel. 0223-615284 email: theokomen@hetnet.nl
Is uw C.V.-ketel of radiator
aan vervanging toe?
Heeft U vragen……
Kom dan gerust
vrijblijvend bij ons
langs. Dan bent U
verzekerd van het
advies van de

vakman!
Ook voor uw koelkast, diepvrieskast,
wasmachine, wasdroger, enz.
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Bestuur
Voorzitter

Hans van Rooijen
Erasmusstraat 5

tel. 624956
1782 NL Den Helder

Vicevoorzitter

Jan Broersma
Doorzwin 2208

tel. 647330
1788 KJ Julianadorp

Secretaris

vacant

Penningmeester

Harold Knuever
Doorzwin 2637

tel. 0652346370
1788 KX Julianadorp

Comm. materiaal

Marco Knaap
Walvisvaardersweg 71

tel. 635071
1785 RB Den Helder

2e Comm. Materiaal

Martijn Klaver
Sternstraat 1

tel. 0629371918
1781 WH Den Helder

Lid bestuur / visbeurs

Jolanda Wiersma
Walvisvaardersweg 51

Lid bestuur / redactie

Willem Jas
Middelzand 4443

Alg. bestuurslid

vacant

tel. 06-15952829
1785 RB Den Helder
tel. 633193
1788 JG Julianadorp

Ledenadministratie
Hans van Rooijen

Erasmusstraat 5

1782 NL Den Helder

Visbeurs-kernleden
Ben Venema

Schout en schepenenstr 29

Den Helder

tel. 634496

Visbeursinkoper
Tom Looyestein

Diaconiestraat 16

Den Helder

tel. 623962

Visbeurs-medewerkers.
Riekus Bennink

Jos Wiedenhoff

Willem Hiddingh

Ans Borstel-Vos

Henk van Spelden

Tom Wensink

Henk Steenwijk

Openingstijden: woensdag 19.00—21.30 uur, zaterdag 10.00—12.00 14.00—17.00 uur

Verenigingsinformatie
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Kantinemedewerkers
Hans van Rooijen (Finan. Beheerder)

tel. 624956

Harold Knuever

tel. 0652346370

Martijn Klaver

tel. 0629371918

Jeanette van Essen

tel. 0623802032

Openingstijden: woensdag 19.00—22.15 uur, zaterdag 15.00—18.00 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

Marco Knaap

Hans van Rooijen

AGENDA
Dag
Vrijdag
Zaterdag/zondag
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Datum

Onderwerp

Tijd

28 oktober
29/30 oktober

Lezing dhr. Poelmeijer
Open aquarium dagen

20.00

Verenigingsinformatie

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Op dinsdag zijn wij gesloten
Willem Barentszstraat 167/169, 1782 WZ Den Helder

Tel. (0223) 610882

DE KLEINE KLUSMEESTER

GEEN KLUS TE KLEIN!

tel: 06-270 640 74
www.dekleineklusmeester.nl
info@dekleineklusmeester.nl
Kijk gerust eens op de website
voor meer informatie.
Webshop voor brandpreventie en inbraakpreventie

Vloerisolatie
Brandpreventie
Inbraakpreventie
Tuinwerkzaamheden
Rioolwerkzaamheden
Vervoeren goederen
Afval (grof) afvoeren
Ophangen huisraad
Klein sloopwerk
Verhuishulp
Laminaat
Klein tegelwerk
En nog veel meer!

Service op maat

de beste opticien van Noord Holland
Geeft u als lid van de glasbaars 10% korting op elke aanschaf
in de winkel

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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D

Van de bestuurstafel

eze keer ben ik weer door de
redacteur gevraagd de rubriek ―van de bestuurstafel‖
te vullen. Op zich een schone en gewaarde taak maar waar ga je het over
hebben. We kunnen stellen dat, buiten
het hebben van een compleet bestuur
en een tekort aan vrijwilligers voor de
visbeurs en de bar, we de zaken redelijk op orde hebben. Afgelopen maanden hebben we ons als bestuur gebogen over jaarstukken en begroting die
op de algemene ledenvergadering ter
sprake zijn geweest. Hier heeft het
bestuur geconstateerd dat we tevreden
kunnen zijn met het resultaat aangezien de visbeurs en de kantine de begrote bedragen ruimschoots hebben
behaald waarmede de investering, het
vervangen van een stuk van de buitenmuur, betaalbaar is gebleken. Ook
is het bestuur zeer tevreden over hetgeen er binnen de vereniging met eigenlijk een klein groepje mensen
wordt gerealiseerd.
Als ik het enthousiasme waarmede de
visbeurs- en barmedewerkers
zich van hun taak kwijten dan ben ik
daar erg trots op en blij dat met deze
inzet zoveel leden en donateurs van
onze vereniging kunnen genieten.
Bijna zou ik de oproep doen om daar
ook deel van te komen uitmaken maar
dat is inmiddels al zo vaak gedaan dat
ik dat maar achterwege laat.
Binnen het bestuur wordt gebrainstormd over hoe en wat voor activiteiten we zouden kunnen ontwikkelen
6

om nog meer vereniging te zijn. Een
van de dingen zou kunnen zijn met
een grote groep leden een activiteit
bezoeken, bijvoorbeeld een aquariumbeurs elders, vaker een lezing of presentatie houden waarvan we dan hopen dat die ook bezocht wordt. Met
een grote groep de uitslag van de huis
- en of districtskeuring bij wonen die
buiten een geweldig leermoment ook
een ondersteuning is van de deelnemers en representatie van onze vereniging De Glasbaars.
Hebt u ideeën en misschien ook wel
leuker en zeker ook van belang wilt u
ze helpen te realiseren praat er eens
over met een van de bestuursleden of
visbeurs-medewerkers en wellicht zou
het tot realisatie kunnen leiden.
Het bestuur staat er in ieder geval
voor open en hoort graag van U.
Hans van Rooijen

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Onder de aandacht
NSW – NBAT
2011
57e Natuurweek
in Landsrade
17 tot 24 juni
De lente komt er weer aan! Heeft u dat nou ook, die kriebels om er dan op uit te trekken? Lekker struinen in de vrije natuur? Genieten van bossen, velden, vogels en al het
andere kleine grut dat er te vinden is?
Bij de NBAT- Natuurweek zijn er nog een paar plaatsen vrij om een week lang te genieten van al het moois dat de natuur ons te bieden heeft. In Limburg en omgeving
gaan we weer mooie wandelingen maken, waarbij we bij voorkeur de gebaande paden
mijden en er even heerlijk uit zijn!
Op www.daniorerio.nl kunt u bij de link natuurstudieweek bekijken wat er dit jaar op
het programma staat. Ook kunt u hier zien wat we in vorige jaren hebben beleeft.
Heeft u nog vragen of wilt een inschrijfformulier? Mail dan naar:
l.sonnenberg@daniorerio.nl
Wacht niet te lang, want vol is vol!

Goede resultaten van onze leden
op de districtskeuring
De volledige uitslag is te
lezen op
pagina 25
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H

Pijnloos doden van zieke vissen

oe vervelend ook, soms kan een vis beter uit zijn lijden verlost worden.
Er doen verschillende verhalen de ronde over de methoden, hoe te
handelen met deze nare maar soms noodzakelijke handeling.
Hieronder wat wel en niet kan.
Voor de duidelijkheid: onderstaande tekst is geen mening. Er circuleert over
het internet een door een dierenarts onderschreven tekst. Daarin lijkt het onderdompelen in kokend water een goede methode te zijn. Dat is NIET juist. De
dierenarts gaf aan dat het om een misverstand ging.
Onderstaande informatie is deels van dierenarts Peter Werkman overgenomen.
Er zijn meer dodingmethoden, maar deze zijn niet vermeld om e.e.a. praktisch,
relatief veilig en goedkoop (hooguit een paar euro) te houden.
Verkeerde dodingmethoden:
- onderdompelen in heet water
- in een bakje water in de koelkast of vriezer plaatsen
- door het toilet spoelen
- vergiftigen met ammoniak of CO2
- alle andere methoden met een prachtige uitleg
Juiste dodingmethoden:
- toedienen overdosis verdovingsmiddel
- met een harde klap doodslaan, hard tegen een hard oppervlak gooien (Voor de
zekerheid na de klap of verdoving:achter de kop doorsnijden van de wervel
kolom)
- invriezen
- Verdovingsmiddel
Onderstaande middelen worden gebruikt om vissen te verdoven. Een
overdosis van zo'n middel kan ervoor zorgen dat een vis niet meer uit
zijn verdoving ontwaakt:
- kruidnagelolie (eugenol)
- benzocaine
- 2-phenoxy-ethanol
Deze stoffen zijn bij de apotheek te koop, er kunnen zoet- en zout warm- en
koudwatervissen mee verdoofd/ge-euthanaseerd worden.
Dosering:
kruidnagelolie: doe 0,5 ml.
kruidnagelolie in een liter aquariumwater en los dit goed op. Doe de vis(sen)
in het water: binnen enkele minuten zijn ze dood.
8
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benzocaine: los 5 gram benzocaine op in 25 ml. aceton. Vraag eventueel aan de
apotheker dit voor je te doen. Voeg van deze oplossing 2 ml. bij 1 liter aquariumwater in een bakje en doe de vis(sen) erin. Binnen enkele minuten zijn de
vissen dood.
los 5 ml. 2-phenoxy-ethanol op in 1 liter aquariumwater. Meng goed, tot
de vloeistof is opgelost. Doe de vis(sen) in het water: binnen enkele
minuten zijn ze dood.
Kruidnagelolie en 2-phenoxy-ethanol zijn olieachtige stoffen die niet goed oplossen. Dit gaat makkelijker door de bestanddelen in een afgesloten fles goed
door elkaar te schudden. Laat de vis(sen) voldoende lang in de verdovingsvloeistof, dit om zeker te zijn dat de dood is ingetreden. Dode vissen bewegen
niet en reageren niet op aantikken of aanraking. De kieuwdeksels bewegen niet,
de vissen gaan ondersteboven, scheef of op hun zij drijven. Ze zakken naar
de bodem en kunnen in een later stadium gaan drijven. Als je bang bent dat de
vissen nog kunnen bijkomen, kan het zekere voor het onzekere worden genomen en kan de vis worden ingevroren. Voor zover ik heb begrepen behoren de
genoemde stoffen niet tot gevaarlijke stoffen en kunnen ze verdund met water
door de gootsteen gespoeld worden.
Voor u gelezen op het internet. Auteur: Bart Jansen

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Recept voor het kweken van
maanvissen

N

eem 1 volwassen Maanvisman en 1 volwassen Maanvisvrouw, stop ze
in een aquarium van gemiddelde grootte en vul dit met kraanwater,
voeg een heel klein beetje zout toe, een paar planten en een stuk platte
steen, voer met een variatie van bevroren voer en vlokken, laat het geheel langzaam aan bubbelen op een temperatuur van 24º C gedurende een week of 2 a 3;
et voilá! Maanvissen voor iedereen!
Als je eerste ervaringen met het kweken van Maanvissen (Pterophyllum scalare) ook maar enigszins op de die van mij lijken, was de bovenstaande informatie het enige dat je uit een kweker of welk boek dan ook aan informatie kon
knijpen. Als gevolg daarvan was je maanden bezig en ontelbare nesten verder
om het kunstje te leren om de jongen te laten overleven, alleen maar om de net
uitgekomen jongen te zien sterven voordat ze ook maar het haast onhaalbare
stadium hadden bereikt van: "vrijzwemmen".
Sinds 3 jaar gebruik ik een succesvolle techniek voor het kweken en laten opgroeien van Maanvissen, deze methode is ontwikkeld door te experimenteren
en ideeën uit te wisselen met andere kwekers. Deze techniek wil ik delen zodat
jouw ervaringen met het kweken van maanvissen leuker zullen zijn. Het is
vreemd, maar als het kweken met de Maanvis eenmaal is gelukt wordt de stilte
opgeheven en anderen zijn ineens bereid de verschillende technieken te bespreken. Je wordt geaccepteerd als één van de elite - de Succesvolle Maanviskwekers!
De belangrijkste factoren bij het laten
opgroeien van Maanvissen zijn de watercondities. Alhoewel de Maanvissen eieren zullen leggen in de meest uiteenlopende waterwaardes, is het belangrijk om
die waardes stabiel te houden. In tegenstelling tot wat veel mensen beweren:
Maanvissen hebben geen zacht en zuur
water nodig om eieren te leggen. Hierdoor is filteren over turf of het gebruik
van osmosewater niet nodig. Ik gebruik kraanwater wat ik een dag heb laten
staan zonder toevoegingen of veranderingen en mijn stadswater bevat veel kalk
en is hard. Ik heb geprobeerd het water zachter te maken en de pH te verlagen
maar kwam erachter dat de watersamenstelling dan niet constant bleef, waar10
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In onze showroom van 240 m² vindt u niet alleen een
Koi-afdeling met een zeer grote hoeveelheid (uitsluitend
Japanse) Koi, maar sinds kort ook een compleet ingerichte zoutwaterafdeling met uiteraard de meest gangbare zoutwatervissen, koralen, anemonen en levend
steen. Ook is er een ruime keus aan aquaria. Voor zowel
de Koi-afdeling als de zoutwaterafdeling hebben wij een
ruim assortiment voedings- en verzorgingsproducten op
voorraad.
Bestellen kan via www.oceanshop.nl, op zaterdag is onze showroom open om deze bestellingen af te halen. U
kunt onze showroom vinden aan de IJzergietersweg 3a
te Den Helder (eerste unit aan de linkerkant op het zijterrein bij het bedrijf HDSP).
Tevens kunt u door ons uw aquarium en/of vijver laten
bouwen. Maar laten verzorgen kan natuurlijk ook. Voor
bedrijven hebben wij een speciale verzorgservice, zodat
u een mooie eyecatcher heeft maar geen lastig of achterstallig onderhoud.
Kom gerust eens langs in onze showroom of kijk op
www.oceanshop.nl. Iedereen die lid is van de Glasbaars
kunnen wij bovendien 10% korting aanbieden op alle
producten (met uitzondering van afgeprijsde artikelen).

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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door de vissen gestresst raakten. Wat je watercondities
ook zijn, extremen uitgesloten, gewoonlijk passen de
Maanvissen zich wel aan. Temperaturen tussen de 21º
C and 26º C zijn prima, hou de temperatuur in ieder
geval constant.
Er zijn 2 manieren om aan kweekkoppels te komen:
koop een kweekkoppel of koop jongen en laat ze opgroeien tot volwassenen. Als je voor de eerste methode gaat kies dan een kweker met een goede reputatie.
Neem contact op met de kweker om de vissen in hun kweekomgeving te zien.
Als je daar bent kijk dan naar de eigenschappen van de vissen die je wilt hebben: gelijkmatige vinnen, de vorm van het lichaam, goede eetlust, duidelijk
gelijkmatig patroon en kleuring (vooral als je exotische soorten zoekt of speciale kleurvarianten) en uiteraard goede gezondheid. Vraag om wat nakomelingen
te mogen zien en kijk bij deze jongen naar dezelfde kenmerken. Pas als je tevreden bent gesteld met de kenmerken koop je het paar. Alhoewel het koppel
duur kan zijn, er zijn geen garanties dat ze bij jou ook zullen kweken. Als er
aan de goede watercondities wordt voldaan krijg je wel een vruchtbaar, bewezen koppel dat snel tot kweken zou moeten overgaan waardoor je je investering
sneller terug verdient. De tweede methode omvat het kopen van en stuk of acht
jongen met dezelfde gewenste kwaliteiten zoals hierboven genoemd, afkomstig
vaneen kweker of een aquariumwinkel met een goede reputatie, het op laten
groeien tot volwassenheid, en ze tenslotte zelf een koppel laten vormen. Deze
laatste methode is weliswaar goedkoper en het kan zijn dat je meer dan 1 paar
overhoudt, maar er zijn geen garanties dat je een stabiel, vruchtbaar paar overhoudt en je moet 6 tot 9 maanden wachten tot ze de seksuele volwassenheid
hebben bereikt.
Als je eenmaal een koppel hebt, maak dan een 50 tot 100 liter aquarium voor ze
klaar. Bij kleinere aquaria zitten ze te dicht op elkaar en grotere aquaria zijn
zonde van de ruimte; je kan daar ook een uitzwembak neerzetten. Hoge aquaria
zijn weer wel nodig voor sluierstaartvarianten. Verhuis het koppel pas als het
aquarium helemaal is ingericht, aangezien het veranderen of toevoegen van
spullen of apparatuur extra stress veroorzaakt, mogelijk met als gevolg dat het
koppel uit elkaar valt. Gebruik een gerijpt sponsfilter om het onderhoud makkelijk te houden. Plaats een 5cm breed bij 25 cm hoge platte steen en zet deze
overeind onder een scherpe hoek in een hoek van de bak en plaats een tweede
platte steen aan de voet van de ander om te voorkomen dat hij wegglijd. Voeg
een plant toe die in een pot staat en zet deze ongeveer 8 tot 12 centimeter voor
(Vervolg op pagina 16)
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Wij stellen aan u
voor:
De Xiphophorus helleri
beter bekend als:
De Zwaarddrager
Familie: Poeciliidae
Land van herkomst: Mexico - Midden Amerika
Maximale lengte: 12 cm
Min. Lengte aquarium: 100cm
pH: 7½ - 8
gH: 16 - 20
Temp: 23 - 28 °C

V

ermoedelijk hebben we hier te maken met een vis die bijna alle aquarium houders hebben gehad. Wanneer de aquarium houders later in een
wat gevorderder stadium komen dan is hij meestal niet meer in het
aquarium te vinden. Het lichaam is slank en zijdelings enigszins samengedrukt.
Het is een vis met stevige vinnen, vooral de staart en de rugvin. Men spreekt
over de rode en de blanke zwaarddrager, maar daarnaast zijn er nog vele
kweekvariëteiten.
Bij de rode zwaarddrager lopen de kleuren het verst door. Daar zijn de
roodoranje kleuren bijna tot op de buik doorgetekend. Bij de blanke is de buikpartij bijna wit tot zilver. Daartegenover staat dat bij de blanke zwaarddrager
de rug en de zijlijn in het algemeen mooier zijn. De zijlijn heeft een opvallende
geeloranje kleur en de rug is daarbij olijfgroen. De mannetjes en vrouwtjes zijn
bijna gelijk in kleur en het verschil is alleen maar te zien aan de copulatiepen.
De copulatiepen is een tot een soort gootje vergroeide aarsvin, die dient om het
inbrengen van het homvocht bij het vrouwtje te vergemakkelijken, teneinde het
vrouwtje te bevruchten . Na de bevruchting van het vrouwtje zijn deze vaak in
staat om meerdere malen jongen te werpen. Het maakt geen verschil welke variëteit we bekijken, de bouw van de mannen en de vrouwtjes onderling blijft
gelijk.
De zwaarddragers hebben vaak zo’n enorme geslachtsdrift dat ze niets anders
doen dan achter de vrouwtjes aanjagen. Dit kan vaak hinderlijk zijn voor de
toeschouwer, maar het is vervelender voor het vrouwtje dat continu nagejaagd
14
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wordt. Het vrouwtje kan dat als zo hinderlijk ervaren dat ze de behoefte krijgt
om eens even te vluchten. Hiertoe moeten we ze de gelegenheid geven, door
hier en daar in het aquarium een dichte beplanting aan te leggen waar ze in
wegvluchten kan. Ze moet zich aan het oog van het mannetje kunnen onttrekken.
Overigens verlangen ze een open zwemruimte en hier en daar een open plek op
de bodem, waar ze wat kunnen scharrelen. Het aquarium moet ook niet te klein
zijn, in een aquarium van 60 cm lengte kan een zwaarddrager al gehouden worden. Het wordt ook vaak een beginnersvis genoemd. Dit komt omdat ziekten
meestal aan hem of haar voorbijgaan. De watersamenstelling is voor de
zwaarddrager onbelangrijk, maar we moeten wel rekening met de temperatuur
houden. Deze moet tussen de 22 en 25° C liggen.
In de kweekbak moet de temperatuur ongeveer 26° C bedragen. Wanneer we
over kweken praten, hebben we het gemakkelijk. Het kweken gaat bijna
vanzelf. Het vrouwtje wordt door het mannetje in het gezelschapsaquarium
bevrucht en we hebben alleen maar af te wachten tot de jongen komen, zo
eenvoudig is dat. Maar als we kwalitiet eisen, dan wordt het geheel wel wat
moeilijker. We moeten dan gaan uitselecteren op kleur en vorm. We moeten de
mannen en de vrouwen apart houden. Als we dan volwassen exemplaren
hebben zetten we de mooiste bij elkaar. We moeten nu weer afwachten, want
de draagtijd is ongeveer 5 tot 6,5 weken. We moeten het mannetje na de
bevruchting verwijderen en het vrouwtje in een bak zetten waar de jongen
geboren kunnen worden. Dit aquarium moet aangeplant zijn met niet al te veel
fijnbladige planten, want de jongen gaan o zo graag op een blad liggen.
Wanneer het vrouwtje haar jongen afzet, zien we achter de aarsvin een klein
bolletje uit het lichaam komen, dat al tijdens de val naar beneden, zich uit het ei
weet te ontworstelen en als jong visje dan vaak onmiddellijk naar boven
zwemt. Vaak ook zijn het reeds visjes die het moederlichaam verlaten.
Wanneer alle jongen geboren zijn, wat we alleen waar kunnen nemen door er
goed op te letten, mogen we de moeder uit de kweekbak halen, want de jongen
hebben geen begeleiding van de moeder nodig. We kunen de jongen opfokken
met Artemia of met fijn uitgefiltreerd voer. Ook fijn gewreven droogvoer wordt
al meteen genoemen. De opfok is zeer gemakkelijk. Tevens is het een fijne vis
voor het aanschouwelijk onderwijs voor de kinderen. Ik moet bekennnen dat ik
ook met de zwaarddrager ben begonnen.
Uit: Aquariumhouden als liefhebberij
Door : A.Sanderse
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de steen (niet essentieel maar het geeft wel wat beschutting). Het aquarium zou
op een rustige plek moeten staan met zo min mogelijk verstoringen. Als het
aquarium eenmaal klaar is doe je het koppel erin. Doe er geen andere vissen
bij.
Na dat je een koppeltje hebt gehuisvest in hun kweekomgeving, wordt het tijd
om het paar voor te gaan bereiden op het paren. Aanbevolen wordt gebruik te
maken van een goed afgewisseld menu van vlokken, diepvriesvoer en levend
voer (indien beschikbaar). Voedsel met veel proteïne zal de grootte, hoeveelheid en kwaliteit van de eieren vergroten, maar het voeren van puur proteïne is
niet goed voor de vissen omdat ze ook vezels nodig hebben om maagrot te
voorkomen en om een goede vertering te bevorderen. Een combinatie van vlokken in de morgen, tubifex in de namiddag en 's avonds weer vlokken
werkt prima. Geef de kweekkoppels 's
avonds ongeveer 1 uur na de vlokken
nog een goede portie witte mug of
tubifex. Aangezien de vezels in de
vlokken de vertering vertragen, zal
deze extra portie proteïne in de witte
mug en tubifex beter worden verteerd
en opgenomen. Houdt daarbij voor
ogen dat met kweekkoppels de extra proteïne omgezet wordt in voortplantingsproducten (hom en kuit): dus grotere en sterkere jongen! Dit werkt uiteraard
maar tot een bepaald punt, dus overdrijf het niet.
Al snel zal het paar interesse gaan tonen in de platte steen en de legbuis
(ovipositor) van het vrouwtje zal zichtbaar worden. Dit is het signaal om het
belangrijkste deel voor te gaan bereiden: het kunstmatig broeden en opfokken
van de jongen. Alhoewel sommige kweekkoppels hun jongen geheel zelfstandig kunnen uitbroeden, is het heel gewoon bij huis- tuin- en keuken Maanvissen (vele generaties verwijderd van hun wildvangouders) om hun eieren, of
later de jongen op te eten! Je hebt het volgende nodig: 1 grote glazen pot, verwarming (75 Watt), plastic gedestilleerd water fles, 40 liter aquarium, luchtslang, bruissteen en gewicht (het gewicht van een luchtgordijn werkt uitstekend) en methyleen blauw en eSHa 2000. Deze spullen van te voren klaar hebben staan zal zeker bijdragen aan een goede kweek!
Zet als eerste het 40 liter aquarium neer, op een makkelijk bereikbare plek. Vul
het aquarium tot de helft met kraanwater en stop de verwarming in het aquarium. Stel de temperatuur zo af dat hij gelijk is aan de temperatuur van de bak
van het kweekkoppel. Sluit vervolgens de luchtslang aan op de bruissteen, zorg
16
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dat de luchtslang lang genoeg is om de luchtpomp te bereiken. Vul de plastic
fles met koud kraanwater en zet hem in het aquarium. Doe de dop niet op de
fles, op deze manier kan eventueel chloor in het water ontsnappen (het gebruik
van koud kraanwater wat wordt opgewarmd zorgt ervoor dat je geen chemische
middel hoeft toe te voegen om het chloor te verwijderen, het chloor zal binnen
24 uur vanzelf vervliegen). (N.v.d.R.: Dit is een vertaald Amerikaans artikel en
de bovenstaande passage refereert aan de bedroevende staat van het drinkwaterleidingnet in de U.S.A. Hierdoor moeten de drinkwaterbedrijven daar het
water voorzien van chloride en chloramine om het water bij de afnemer nog
enigszins geschikt voor consumptie uit de kraan te krijgen. In Nederland beschikken wij over een goed onderhouden waterleidingnet en de kwaliteit van
het leidingwater hier is dan ook vele malen beter dan daar, en bovendien niet of
nauwelijks gechloreerd.) Tot slot: WACHT OP EIEREN!
Zodra ze beginnen te paren, vul je de glazen pot met water uit de plastic fles en
plaats je de pot in het aquarium. Het water uit de fles mag niet ouder zijn dan
een paar dagen, hierna is het te oud. Timing is belangrijk en na een paar paringspogingen zal je bekend zijn met het paringsritueel van je koppel en zul je
geen problemen meer hebben met het coördineren van je voorbereidingen. Nadat je zeker weet dat ze klaar zijn met afzetten (het mannetje bevrucht dan geen
eieren meer), verwijder je de eieren door heel simpel het stuk steen uit het
aquarium te tillen en omgekeerd (eieren beneden) in de glazen pot te plaatsen.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het onder water houden van de eieren
tijdens het verplaatsen naar de glazen pot, ze drogen echt niet binnen 5 tot 10
seconden uit. Doe vervolgens het bruissteentje in de glazen pot op de bodem bij
het begin van de steen zodanig dat de luchtstroom vlak voor de eieren langs
gaat (naast de eieren mag ook als de eieren aan het randje van de steen zijn afgezet). Regel de luchtstroom zo dat een constante
rustige stroom luchtbelletjes verschijnt. Voeg 7
druppels methyleen blauw toe. Vergeet niet om de
plastic fles weer te vullen met koud kraanwater en
zet deze weer in het aquarium terug, je hebt dit
water weer nodig om over een paar dagen water te
verversen.
Water verversen zeg je? Bij eieren? Dat klopt,
water verversen en vaak ook! Alhoewel ze nog
niet uitgekomen zijn en zwemmen, groeien je
waardevolle eieren wel en produceren ze afvalstoffen en geven ze gifstoffen af aan de ongefilterde pot. Het verversen van 60% tot 75% water per
19
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dag zorgt ervoor dat de concentraties afvalstoffen niet te hoog oplopen. Je hoeft niet te
proberen om gefilterd aquarium water of een
filter toe te voegen aan de eierpot aangezien
de bacteriën en schimmels in het water de
eieren aantasten (heb ik al geprobeerd). Gebruik een stuk luchtslang met een hard plastic buisje eraan (makkelijker onder controle
te houden) om water af te hevelen. Probeer
eventuele dode (witte) eieren te verwijderen
terwijl je het water afzuigt. Zachtjes tegen de
eieren tikken maakt ze doorgaans los van de
steen en andere eieren. Het is een goed idee
om ze over te hevelen in een apart bakje voor
wanneer je per ongeluk een paar goede eieren meezuigt. Nadat je 60% tot 75% van het
water hebt verwijderd (zorg ervoor dat je de eieren niet droog legt) kun je rustig wat water uit de plastic fles overgieten in de glazen pot. Zorg ervoor dat je
de eieren niet verstoort of van de steen spoelt (een koffiefilterhouder druppelt
erg mooi en rustig, wel onthouden dat je hem terugstopt voordat je vrouw erachter komt!). Vul de plastic fles voor morgen.
De avond dat de eieren uitkomen (gewoonlijk 2 dagen na het leggen) verwijder
je het stuk steen voordat je water ververst. Dit kun je doen door de steen recht
omhoog te tillen en een paar centimeter boven de bodem beweeg je de steen
dan snel heen en weer om de pas uitgekomen jongen los te krijgen. Als alle
jongen eraf zijn, haal je de steen eruit, je wast hem en plaatst hem terug bij de
ouders in het aquarium voor een nieuwe kweek. Deze keer, na het waterverversen voeg je 5 druppels eSHa2000 toe. Ververs elke dag het water en voeg elke
dag eSHa2000 toe totdat de jongen los kunnen zwemmen (5 tot 6 dagen na het
uitkomen).
Begin met het kweken van artemia de dag voordat de jongen vrij kunnen
zwemmen. Alhoewel de jongen grootgebracht kunnen worden op fijngewreven
vlokken wegen de voordelen van artemia ruim op tegen de moeite. De jongen
zullen sneller eten (gestimuleerd door de beweging en geur), hierdoor worden
ze sterker en gezonder. Aangezien de artemia ongeveer na 24 uur uitkomen,
moet je de kweek de dag voor het vrijzwemmen opzetten, de artemia zijn dan
op hun kleinst en kunnen dan gemakkelijk door de jongen worden gegeten.
Voer de jongen 1 keer in de glazen pot voor je ze verplaatst naar de uitzwembak. Ververs na de voeding om de opbouw van de hoeveelheden afval en ammoniak te minimaliseren.
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De jongen verplaatsen is makkelijk; til de glazen pot uit het 40 liter aquarium
en laat hem drijven in een 40 tot 60 liter opgroeiaquarium. Dit aquarium moet
alleen worden uitgerust met een verwarming en een sponsfilter, om het zo
schoon en makkelijk onderhoudbaar mogelijk te houden. Nadat de pot lang
genoeg in het aquarium heeft gedreven om dezelfde temperatuur aan te nemen,
laat je hem iets zakken zodat het water langzaam in de pot kan stromen. Wacht
5 minuten. Herhaal dit proces nog 3 keer. Bij de laatste onderdompeling draai
je de pot ondersteboven en giet je de jongen in het aquarium.
Geef de jongen drie keer per dag verse artemia en ververs dagelijks 30% tot
50% water. Onthoud, je hebt letterlijk honderden jongen in het aquarium alhoewel dat de eerste twee weken niet het geval lijkt te zijn.Het water ververs je
niet alleen om afvalstoffen af te voeren, maar je verwijdert ook een groeiremmend hormoon dat de vissen produceren. Veelvuldige, grote waterverversingen
laten de vissen denken dat ze in een veel groter aquarium zitten omdat ze dan
de hormonen niet meer waarnemen waardoor ze veel sneller groeien. Uiteindelijk komt het moment dat je de jongen moet opsplitsen en een groter aquarium
moet geven. Dit moment komt als de jongen uit elkaar gaan en zich door het
hele aquarium hebben verspreid. Als je ze genoeg voedsel, ruimte en waterverversingen geeft zullen de jongen klaar zijn voor verkoop als ze 8 tot 12 weken
oud zijn.
Of je nu een pas beginnende Maanvissenkweker bent of een kweker die een andere methode zoekt: dit recept is het proberen waard.
Alhoewel deze methode niet de enige manier
is om Maanvissen te kweken, dit recept volgen maakt het kweken van Maanvissen net zo
simpel als het plaatsen van 1 volwassen man
en 1 volwassen vrouw in een middelgroot
aquarium en.....!
Auteur: Mike Keiser
Eerste publicatie: The Calquarium, Vol.39, Number 8.
www.calgaryaquariumsociety.com
Bron: http://www.aquarticles.com/
Vertaling: J. de Lange, bewerkt door: Jan Altink.
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Een hotel in Berlijn: de Aquadom

W

at is er nu bijzonder aan dit hotel in Berlijn? Als je het feit dat het
een vijfsterrenhotel is even buiten beschouwing laat, is het bijzondere aan het Radisson SAS-hotel het monstrueuze zeewateraquarium
in de lobby.De Aquadom, zoals dit ding officieel heet, is een cilindrisch aquarium van zo’n 16 m hoog met een diameter van 11 meter. Het bevat bijna 900
000 liter zeewater, waarin ongeveer 2600 vissen (meer dan 50 soorten rondzwemmen. In het midden van de cilinder is een glazen lift ingebouwd die de
bezoekers en gasten, terwijl ze naar boven gaan naar het restaurant of naar de
sightseeingplaats onder het glazen dak, een ongelooflijk zicht biedt op deze
wonderlijke onderwaterwereld. Voor het onderhoud van de bak en de verzorging van de vissen zijn twee duikers voltijds in dienst genomen. Sommige van
de binnenkamers en suites kijken uit over het atrium (binnenplaats) en geven de
gasten een adembenemend zicht op de Aquadom. Met de bouw van de Aquadom werd in mei 2002 gestart door de Amerikaanse firma ICM (International
Concept Management Inc.) in samenwerking met S. Tchoban van het Duitse
architectenbureau NPS Tchoban Voss BdA. Het hele project dat een slordige
12,8 miljoen euro heeft gekost, werd ruim een jaar later, in december 2003 opgeleverd.De cilinders in acrylic werden door de Amerikaanse firma Reynolds
Polymer Technology gemaakt. De buitenste cilinder die uit vier stukken bestaat
werd ter plaatse gemaakt. De binnenste
cilinder voor de lift werd in één stuk
afgeleverd. Het geheel staat op een fundering van 9 meter beton. Gelukkig
hoeft men geen kamer te boeken om dit
bizar aquarium te bezoeken, want dit
zou nogal duur uitvallen – de goedkoopste kamer kost iets van 115 euro/nacht/
persoon – om dit bizar aquarium te bezoeken. De gewone bezoeker kan mits
betaling van enkele euro’s het Aquadom
apart bezoeken. Dus mensen als jullie
eens in Berlijn vertoeven, ga dan naar
het Radisson SAS-hotel.
Het hotel ligt aan de oevers van de
Spree, in Berlin-Mitte, tegenover de majestueuze Berliner Dom
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N

Eichhornia azurea.
aamgeving: Eichhornia = naar de Pruisische eichhorn. Azurea =
blauw. Vroegere benaming: de plant is reeds lang bekend want in
1788 werd de plant beschreven als Ponderia

azurea.
Familie: Pontederiaceae.
Nederlandse benaming: kortweg ―azurea‖. Andere benamingen zijn wenteltrap of blauwe waterhyacint.
Herkomst: tropisch en subtropisch Amerika.
Merendeels groeit hij boven water met gesteelde ovale
bladeren en trossen van prachtige lichtblauw violette
bloemen. Veelal wortelt de plant in de modderige bodem, maar men kan ze ook als drijfplant aantreffen. In
de natuur zal het onderwatergedeel-te, dat de aquariaan
juist zo mooi vindt, afsterven. De plant wordt gevormd door een stengel met
beurtelings links en rechts mooie lichtgroene bladeren. Deze kunnen bij gunstige voor-waarden zowat 25 cm lang worden en ongeveer 1 cm breed. Het is een
plant die zeer geschikt is als contrast met donkere achtergrond of nabij een
groep van donkere planten. Hij is een nogal veeleisend zorgenkind, maar we
worden voor die zorgen ook ruimschoots beloond, als hij in volle pracht ons
aquarium siert. Veel licht is een absolute noodzaak daar anders de onder-ste
bladeren zeker afsterven. Ook bij de behandeling van de plant dienen we voorzichtig te zijn. Vooral dienen we er zorg voor te dragen dat de wat broze bladeren niet beschadi-gen, niet knikken, want dan sterft dit blad af. Bij het transport
leggen we dan ook het best de plant voorzichtig in water of in een plastic zak
welke we vol met lucht bla-zen. Aan de bodem stelt de plant weinig eisen,
maar een toevoeging van wat klei is zeer bevorderlijk voor de groei. De temperatuur mag schommelen tussen de 22 en 35C. Wanneer de plant langs het wateroppervlak gaat groeien vormt de plant enorme brede en ovale bladeren
(zogenaamde lepelbladeren). In dit stadium is het moeilijk om de plant terug in
zijn originele onderwatervorm te krijgen. Beter is in ieder ge-val te toppen voor
de oppervlakte bereikt wordt. Wel is de emerse vorm bijzonder geschikt voor
vochtige, warme paluda-ria, als de plant voldoende licht krijgt.
Vermeerdering en bloei: de eenvoudigste vermeerdering ge-beurt door toppen.
De top wordt terug in de bodem gedrukt en zal zich verder ontwikkelen. Op het
oude stengeldeel zullen zich nieuwe scheuten vormen. Als ze ongeveer 7cm
groot zijn kan je ze uitplanten. Boven water groeiende plan-ten kan je vermenigvuldigen door deling van de wortelstok, het is ongetwijfeld een van de gemakkelijkste, bloeiende soorten. De bloemen zijn lichtblauw met gele keelvlek.
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Verslag districtskeuring 2011
Kop van Noord-Holland en Amstelland

Z

aterdag 12 maart was het zover, de uitslag van de districtskeuring zoals
u op het bovenstaande al ziet van twee districten al werd Amstelland
apart gekeurd, maar omdat hier maar drie aquaria meededen was wet
wel zo gezellig om hier de uitslag bij te wonen.
Met Niels mee in de auto was het een half uurtje rijden naar het dorpshuis in
Nieuwe-Niedorp .
Daar aangekomen weer de bekende gezichten gezien en een klein presentje
afgegeven voor de daar altijd te houden verloting.
Keurmeester A.Ras is een oude bekende van de meeste aquarianen en gaat al
heel wat jaren als keurmeester mee , al zou je dat niet zeggen want hij ziet er
nog jong uit (zo dit zijn voor de volgende keer wat extra punten voor de Glasbaars.
Besproken werden 4 vijvers waarvan 3 in de categorieD1 en 1 in de categorie
D2 (Koi’s)12 aquaria met 6 in de categorie A1 (gezelschapsaquaria) 5 in de
categorie A2/3 (speciaalaquaria) en 1 in de categorie B1 (zeewater).
Amstelland had 1 A1 en 2 B1 aquaria ingezonden.
De Glasbaars deed mee met 3 leden 2 in A1 en 1 in A1 en deden dat niet onverdienstelijk zeker omdat ze nog niet lang met de keuringen meedoen, met 2 derde plaatsen voor M.Laan en J.P. Poorte en een vijfde plaats voor N.v. Roon
(zijn Aquarium stond nog maar tien weken) en alle drie een bondsdiploma mogen wij zeker trots zijn op deze aquarianen (of Aquarioten)
Na de uitslag en de verloting waarna Den Helder er weer keurig uit zal zien
met de gewonnen violen en bloembollen.
Na het praatje met de keurmeester en andere aquarianen op weg naar huis waar
wij door Niels voor de deur werden afgezet.
Al met al een interessante en gezellige avond
Voor u meegemaakt
Tom Looijestein
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Uitslag districtskeuring Kop van Noord-Holland 2011

Vijver
1.
2.
3.
4.

Naam:
R.F. de Jong
R. Zuijdam
J. Brijer
S. Bergen

Cat: Totaal:
D1
392,5
D1
391
D2
387
D1
384,5

Biologisch:
69,5
70,5
69,5
69,5

Vereniging:
Hugo Aqua
Hugo Aqua
Hugo Aqua
Hugo Aqua

BD
Zi
Zi
Zi
Br

Cat: Totaal:
A1
398,5
A1
396,5
A1
393,5
A1
383.0
A1
382,5
A1
380,0

Biologisch:
63,5
63,5
63
62,5
61
61,5

Vereniging:
Rode Rio
Rode Rio
De Glasbaars
Black Molly
de Glasbaars
Black Molly

BD
Go
Go
Zi
Br
Br
Br

Cat: Totaal:
A2
387,5
A3
383,5
A2
382,5
A2
381,5
A3
375,0

Biologisch:
61
60
61
61
58

Vereniging:
Hugo Aqua
Hugo Aqua
De Glasbaars
Hugo Aqua
Black Molly

BD
Zi
Zi
Zi
Zi
—

Cat: Totaal:
B1
383,0

Biologisch: Vereniging:
60,5
Hugo Aqua

Gezelschapsaquaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naam:
J. de Laat
J.C. v. d. Werve
M. Laan
G. Floris
N. van Roon
A. Breedijk

Speciaalaquaria
1.
2.
3.
4.
5.

Naam:
Bonouvrie
F. v.d. Meulen
J.P. Poorte
H.A. Sieraad
J. van Bockxmeer

Zeewater
1.

Naam:
J. Wit

BD
Br

Uitslag districtskeuring Amstelland 2011
Naam:
Cat: Totaal: Biol:
1. J. Schimmel A1 386
61
2. J. Bast
B1 390
62
3. O. Kesbeke B1 391
62

Vereniging:
Vrij en blij
Zwanenburg/Halfweg e.o.
Zwanenburg/Halfweg e.o.

BD
Zi
Zi
Zi
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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:
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

N

og steeds last van slakken en je wil geen medicijnen gebruiken of andere
vissen in je aquarium zetten dan hebben wij de ideale oplossing een slakkenetende slak.
Een Nederlandse naam voor deze slak is er eigenlijk niet. Het is een zoetwaterslak
die weinig eisen stelt en is een slak die ander ALLE andere slakken soorten eet,
zelfs de puntslakken die lastig uit het aquarium te krijgen zijn (LET OP!!! Ze eten
ook APPELSLAKKEN tot 1,5 cm), de Engelse naam voor deze Anentome helena
is dan ook Killersnail.
Dit klinkt gevaarlijk, maar dat zijn ze zeker zien er zelf ook gewoon leuk uit om te
houden Deze slak is afkomstig uit Azië en wordt niet groter dan 1,5 cm. Een temperatuur van 18 / 30 ° is OK.
De Anentome helena eet geen soortgenoten. Deze slak vindt andere slakken met
haar slurf, gaat over het huis van de andere slak heen en maakt de slak open. Met
haar slurf eet ze dan de slak uit zijn huis. Deze slak plant zich voort door middel
van eitjes. Deze soort kweekt redelijk, maar alleen als er slakken als voer aanwezig is. Zijn de slakken op, stopt de kweek Dit slakje eet ook het afval in je aquarium op, maar maakt je planten niet kapot. Ze eten geen gezonde levende planten, Ze
hebben geen rasp als de meeste slakken en dat voor maar € 1,00 De Crystal Red is
een zeer mooi gekleurde roodwitte kweekvorm van de bijengarnaal.imiddels zijn er
verschillende kweeksoorten van de Crystal Red. Ze onderscheiden zich door de
aanwezigheid van de hoeveelheid witte lichaamskleur. Hoe meer wit er aanwezig
is op het garnaaltje des te duurder de garnaaltjes worden. In Japan betaalt men grote bedragen voor Crystal Red garnaaltjes die rijkelijk voorzien zijn van de kleur
wit. Deze worden dan ook in verschillende gradaties ingedeeld, van grade C (geen
of bijna geen wit) tot grade A (met drie of vier dikke witte strepen). Bij gradatie A
moet het witaandeel dekkend zijn en het rode deel moet fel gekleurd zijn. Er zijn
ook gradaties hoger dan A. Deze hebben dan meer wit dan rood en worden met
gradatie S, SS of SSS aangeduid. Garnalen met een bepaalde patroon krijgen vaak
nog een toevoeging zoals "Hinomaru", "V-type" of "Tiger
Tooth". Door selectieve kweek en het inkruisen van hommel
en bijengarnalen is het mogelijk om de gradatie van de
Crystal Red' s te verbeteren.
nu de "V-type" of "Tiger Tooth voor maar € 5,50
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