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H

Van de bestuurstafel

et is bijna zover het einde van het jaar 2013 , voor ons gevoel omgevlogen en de winter staat weer voor de deur . Voor de een om naar uit
te kijken en voor de ander toch maar de zomer . Ach alles heeft zijn
charme . Witte kerst het wandelen door de sneeuw weken van vorst de schaatsen onder gebonden hoe velen hebben daar toch plezier van . De kerstbomen
opgetogen de kaarsen aan en gezellig bij de openhaard . Voor de een het Christus feest en voor de ander het gezellig samen zijn Doch alles heeft zijn bekoring . Het doet ons ook terug kijken naar wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht zowel in onze gezinnen als wel in de vereniging . Maar wat het ons ook
heeft gebracht ,het geeft ons de gelegenheid om na te denken wat we in het
aankomende jaar wellicht anders zouden moeten gaan doen of moeten laten .
Als we terug kijken naar de vereniging dan is het zeker wel een bewogen jaar
geweest . Een jaar waarin van alles is gebeurd. Leden die bedankt hebben
maar ook weer nieuwe leden en donateurs die zich bij onze vereniging hebben
aangesloten . Bestuurswisselingen die plaats hebben gevonden en er gelukkig
weer een voltallig bestuur is , die elkaar moeten weten te vinden ,een ieder met
zijn eigen ideeën en gewoonten ook dit was en is een leerproces. Ook dit jaar
hadden we de gezamenlijke barbecue die we elk jaar houden met de medewerkers om hen te bedanken voor hun tomeloze inzet voor de vereniging. Zonder
deze mensen kan een vereniging niet bestaan . En wat dacht u van de kantine
mooi gekleurd in blauwe tinten . Het is nog niet helemaal af ook de hal staat
nog op het programma dit alles gaat het komend jaar zijn vervolg krijgen . We
hebben de opendagen gehad waarin bezoekers iets konden zien en proeven van
wat het allemaal inhoud . Ook hebben we de huiskeuringen gehad waarin leden
hun aquarium konden laten keuren door een keurmeester, voor elke aquarium
liefhebber heel leerzaam . Er waren dit jaar niet zoveel inzenders als het jaar
daarvoor dus hoop ik dat er het aankomende jaar meer zullen zijn . Wat misschien velen van u niet weten is dat de vereniging volgend jaar haar 65 jarig
jubileum mag vieren , iets waar we niet aan voorbij willen gaan . Vandaar ook
dat wij als bestuur ons daar over zullen buigen mocht u ideeën of suggesties
hebben en het ligt binnen ons bereik ,dan horen wij dat graag van u . Dan rest
mij namens het bestuur u allen fijne gezellige en gezegende kerstdagen toe te
wensen en een ongelofelijk mooi en gezond 2014 .
Henk van Spelden
Voorzitter
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Onder de aandacht

Het bestuur van
AV de Glasbaars
wenst u en uw naasten

Fijne kerstdagen
en een Voorspoedig
2014
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Langer leven door trager te groeien

K

unnen we ons leven verlengen door in het begin van ons leven trager
te groeien? Voor stekelbaarzen lijkt dat in ieder geval wel op te gaan:
door hun groeisnelheid te manipuleren, konden onderzoekers hun levensduur
met wel 33 procent verlengen of 15 procent verkorten.
De onderzoekers bestudeerden 240 vissen en manipuleerden hun groei. Ze deden dat door ze kort bloot te stellen aan extreme kou of enorme hitte. Door de
kou groeiden ze trager, de warmte zorgde ervoor dat ze sneller groeiden. Nadat
de vissen kort aan die extreme temperaturen waren blootgesteld, zorgden de
onderzoekers ervoor dat de temperatuur weer normaal werd. De vissen hervatten hun groei vanaf dat moment ook weer zoals ze dat gewend waren. De aan
kou blootgestelde vissen, moesten hun groeisnelheid daarvoor dus versnellen,
terwijl de andere vissen deze vertraagden.
Resultaten
De onderzoekers bleven de vissen in de gaten houden en ontdekten al snel dat
de groeisnelheid ook invloed had op de snelheid waarmee de vissen oud worden. Een stekelbaars wordt gemiddeld zo’n twee jaar oud. Maar de vissen die
een tijdje langzamer gegroeid waren, werden aanzienlijk ouder: ze gingen tot
wel dertig procent langer mee. De vissen die snel gegroeid waren, leefden juist
vijftien procent korter dan normaal.
Falen
“Je zou verwachten dat een machine die met haast gebouwd is, sneller faalt dan
een machine die zorgvuldig en methodisch in elkaar is gezet en ons onderzoek
suggereert dat datzelfde ook voor lichamen geldt,” vertelt onderzoeker Neil
Metcalfe. “Het lijkt erop dat lichamen die snel groeien, meer beschadigingen
aan het weefsel verzamelen dan lichamen die trager groeien. Het onderzoek
laat ook de verrassende manieren waarop een kleine verandering in de omgeving in het begin van
een leven ook op lange termijn consequenties kan
hebben, zien.”
De studie beperkte zich tot stekelbaarzen. Toch is
het niet ondenkbaar dat een vergelijkbare studie
met mensen dezelfde resultaten oplevert, meent
6
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Metcalfe. “De resultaten zijn waarschijnlijk van toepassing op heel veel andere
soorten, waaronder mensen, aangezien de manier waarop organen en weefsels
groeien en ouder worden, bij verschillende soorten dieren vergelijkbaar is.” Hij
wijst er op dat uit eerdere studies al is gebleken dat kinderen die vroeg in hun
leven snel groeien, later een grotere kans hebben op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.
Door: Caroline Kraaijvanger

Een compliment voor bestuur
en vrijwilligers

B

este Glasbaarsleden,
Ik wil langs deze weg het bestuur en zijn vrijwilligers een compliment
geven voor het vele werk dat deze
mensen doen. Zij mogen best eens in het zonnetje gezet worden. Ik weet als geen ander
wat het is om bestuurslid te zijn of vrijwilliger in een vereniging. Ik zelf doe al bijna 13
jaar het secretariaat van de hengelsportvereniging van Den Helder dus ik weet wat een
werk het is om een vereniging draaiende te
houden.
Onlangs kwam ik in de beurs en zag dat de
kantine een metamorfose had ondergaan. Het
ziet er weer fris en knap uit. Klasse dames en
heren, alle lof voor de bestuursleden en vrijwilligers van de aquariumvereniging. Dit is wat de leden zien, maar al het werk
achter de schermen ziet niemand. Dit is natuurlijk ook heel belangrijk en dat
merkt en ziet niemand, nogmaals een pluim voor de harde werkers en jullie
maken het mogelijk om met plezier binnen te stappen bij de club.
Groot compliment dames en heren, ga vooral zo door.
Fred Tak, aquariaan
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Visziektes

Z

o gezond als een vis’ gaat vaak op, maar niet altijd. Ook vissen worden
wel eens ziek. Soms kun je er als verzorger niets aan doen, maar een
zieke vis is helaas ook vaak de oorzaak van de verzorger. Het is daarom
belangrijk om je vissen op de juiste manier te verzorgen. Zijn je vissen toch
ziek geworden? Bekijk dan onderstaande tekst eens, wellicht is het nog niet te
laat! Wees voordat je een vis met medicijnen gaat behandelen, altijd 100% zeker van je zaak. Een verkeerde toediening van medicijnen maakt het ziektebeeld er niet beter op.
Wanneer is een vis ziek?
Vaak is het vrij duidelijk dat een vis zich niet goed voelt. Over het algemeen
zal een zieke vis stoppen met eten en zich opschuilen in een hoekje, weg van de
andere vissen. Andere symptomen die kunnen duiden op een ziekte zijn bijvoorbeeld uitstaande schubben, gezwellen, verwondingen, rode kieuwen en een
uitpuilende of juist ingevallen buikstreek.
Soorten ziekten
We kunnen visziekten opdelen in vijf groepen:
 Virale infecties (hier is verder weinig over bekend, er zijn ook geen
geneesmiddelen voor)
 Bacteriële infecties
 Schimmelinfecties
 Eencellige parasieten
 Parasitaire worminfecties
Bacteriële infecties
Deze infecties ontstaan altijd van binnenuit, en zijn veelal te voorkomen door
een goede verzorging van je vissen.
Buikwaterzucht/Zwemblaasinfectie
Symptomen: De buikstreek van de vis zwelt op en vaak gaan de schubben uitstaan. De zieke vis eet niet meer, schuilt zich op en kan niet meer horizontaal
zwemmen.
Behandeling: Deze ziekte is helaas niet te behandelen en is daarnaast zeer besmettelijk. De vis zal erg lijden onder deze ziekte, verlos hem daarom zo snel
mogelijk uit zijn lijden.
10
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Elektro-Rama
De winkel voor alle elektronica
Wezenstraat 3, 1781GJ, Den Helder
0223-619381

www.elektro-rama.nl
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Huidinfectie
Symptomen: De huid van de vis vertoont rode plekken, en de vis schuurt langs
randen van bijvoorbeeld stenen, alsof hij jeuk heeft.
Behandeling: Meestal voldoet een behandeling met Esha2000. deze ziekte is
besmettelijk en het is daarom verstandig om zieke vissen in quarantaine te zetten.
Uitpuilende ogen of ‘Pop Eye’
Symptomen: Uitpuilende ogen
Behandeling: Dit is vaak van tijdelijke aard, maar het kan besmettelijk zijn.
Een antibioticakuur is daarom verstandig.
Vinrot
Symptomen: De vinnen rotten letterlijk weg, eerst worden de randen van de
wond wit, en uiteindelijk sterven de aangetaste delen af. Vinrot ontstaat meestal als gevolg van een verwonding.
Behandeling: Om vinrot te voorkomen is het belangrijk dat de kwaliteit van het
water goed is, ververs daarom regelmatig het water. Heb je echter toch vinrot
geconstateerd, dan kun je dit behandelen met een antibioticum.
Vissen TBC
Symptomen: De vis takelt af, de kleur verdwijnt, evenals de eetlust en het
zwemgedrag. De vis vermagert en zondert zich af.
Behandeling: Helaas is deze ziekte niet te behandelen,
het is daarom het beste om de vis uit zijn lijden te verlossen. Probeer de waterkwaliteit in het aquarium te verbeteren. Pas altijd goed op met TBC, want deze ziekte is
overdraagbaar op de mens! Controleer daarom of je
geen wondjes hebt voordat je met je handen in het aquarium gaat.
Schimmelinfecties
Schimmels voeden zichzelf met afvalstoffen uit het aquarium. Het is daarom
belangrijk om regelmatig het water te verschonen. Overigens kiezen schimmels
altijd voor vissen die al ziek of gewond zijn. Een schimmelinfectie is daarom
iets wat nog eens bovenop een andere ziekte komt.
Behandeling: met jodiumzout. Vul een schone emmer met water, voeg per elke
10 liter water 200 gram jodiumzout toe. Plaats nu de zieke vis over in de emmer en laat hem maximaal twee minuten hierin. Plaats de vis hierna over in een
quarantaineaquarium.
(Vervolg op pagina 16)
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Wij stellen aan u
voor:
De Badis badis
beter bekend als:
Het Blauwbaarsje
Familie: Badidae
Herkomst: India
Lengte van de vis: 8 cm
Minimum lengte aquarium: 80 cm
Ph: 7 - 7½
Gh: 5 - 8
Temp: 23 - 26

E

en vreedzame vis die alleen in een speciaal-aquarium een territorium
inricht en onderling strijden. In het gezelschapsaquarium is daar geen
sprake van en zijn ze onderling ook vreedzaam. Het aquarium moet
dicht worden beplant en door middel van stenen en kienhout moeten voldoende
schuilgelegenheden en holen aanwezig zijn. De bodem moet uit fijn zand bestaan.
Als voer moet levend voer gegeven worden.
De kweek is redelijk eenvoudig. De 30-100 eieren worden in een hol afgezet en
bevrucht. Het mannetje bewaakt het legsel. De jongen komen na 3 dagen uit en
worden door het mannetje bij elkaar gehouden. Als de jongen gaan vrij zwemmen moeten de ouders verwijderd worden. Ze kunnen worden grootgebracht
met het allerfijnste levend voer.
De Nandidae is een groep van vissen afkomstig uit Zuid Amerika, de Caraïbische eilanden, Afrika en India en omvat diverse soorten, waarvan er slechts
enkele bekend zijn bij het grootste gedeelte van de aquarianen. Waarschijnlijk
is de meest bekende soort de Badis badis, een vis die afkomstig is uit India.
Deze vis bereikt een maximale lengte van ongeveer 5 centimeter.
Het is geen gemakkelijke vis om te beschrijven gezien zijn vermogen (net als
14
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de Kameleon) om van kleur te veranderen. Zijn gebruikelijke lichaamskleur
varieert van egaal rood tot blauw-zwart, onderbroken door golvende verticale
strepen. Het is een tamelijk temperamentvolle vis die niet kan worden samen
gehouden met kleinere vissen of met vissen met lange vinnen zoals de Maanvis
(Pterophyllum scalare), de Diamantgoerami (Trichogaster Leeri) en de Siamese
Kempvis (Betta splendens). Ze eten vrijwel uitsluitend levend voedsel, zoals
Tubifex, meelwormen, fijngehakte regenwormen en dergelijke. Dit voedsel
wordt graag gegeten.
Het is een tamelijk eenvoudige vis om te kweken, het gebeurt zoals bij een aantal cichliden-soorten. De man kan men herkennen aan zijn slanke uiterlijk en
zijn intense kleuren. Voor het beste resultaat kan men het beste de dieren gescheiden houden en ze goed voeren met bovenstaand voedsel zodat ze in conditie komen. Een kweekaquarium moet worden gevuld met licht zuur water met
een Ph van ongeveer 6,8. Een bloempot waar de bodem is uitgebroken moet in
een van de achterste hoeken worden geplaatst. Hierin zal de vis vermoedelijk
gaan afzetten.
Na de gebruikelijke voorafgaande vrijerijen die samengaan met krachtige achtervolgingen door het mannetje, zal het vrouwtje uiteindelijk de bloempot betrekken om haar eieren te leggen zodat ze door het mannetje bevrucht kunnen
worden. Na het afzetten moeten de ouders worden verwijderd en moet er een 5
procents oplossing van methyleen blauw worden toegevoegd om beschimmeling te voorkomen.
De eieren komen binnen 72 tot 80 uur uit en nadat de dooierzak is opgeteerd
moeten de jongen gevoerd worden met het normale opfokvoer zoals infusoriën,
pas uitgekomen pekelkreeftjes en uitgezeefde watervlooien en tenslotte kleine
meelwormen en gehakte tubifex. Het ultieme resultaat zou dan een behoorlijk
aantal verkoopbare vissen moeten zijn die dan kunnen zorgen voor een grotere
populariteit onder de aquarianen.
Bron:Aquarticles.com
Artikel beschikbaar gesteld door:M. J. Parry,
Newport Aquarists Society, England

Vertaling : Jan Bukkems
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Eencellige parasieten
Deze parasieten zijn vrijwel altijd te herkennen aan de huid van de vis. De
kleur van de huid verandert of wordt dof, of er zijn witte plekjes merkbaar op
de vis.
Flagellaten
Symptomen: De vis vermagert maar de buik zwelt op. De ontlasting is slijmerig en licht van kleur.
Behandeling: Koop levende muggenlarven en zet deze in een schone emmer
met een metronidazole-oplossing. Controleer goed de hoeveelheid die je moet
toevoegen. Op het moment dat er larven beginnen te sterven, vang je de muggenlarven op en vries je deze in. Voer de besmette vissen tweemaal per dag
met dit voer, doe dit acht dagen lang. Het is belangrijk dat je na de kuur filtert
met actieve kool, om de schadelijke stoffen te verwijderen.
Gatenziekte
Symptomen: Deze ziekte komt vooral bij grotere vissen voor, met name bij
Discusvissen is het een gevreesde ziekten. De symptomen zijn zeer duidelijk,
de vis heeft ‘gaten’ in zijn lijf, meestal vooral bij de kop. De oorzaak van de
gatenziekten kunnen darmflagellaten zijn, of er is sprake van een tekort aan
calcium, vitamine D of fosfor.
Behandeling: Zet de aangetaste vis in quarantaine, er zijn medicijnen op de
markt tegen gatenziekte.
Sporozoa
Symptomen: De vis wordt bleek van kleur en kan niet meer goed zwemmen.
Behandeling: Met een antibioticum.
Witte stip (Ichthyo)
Symptomen: Een zeer bekende ziekte die gelukkig over het algemeen goed te
behandelen is. De vis vertoont witte stippen op het lijf en soms ook op de kieuwen. De vissen schuren zich vaak langs randen. In een later stadium worden de
vissen suffig, de witte plekken worden groter en uiteindelijk sterft de vis.
Witte stip ontstaat vaak bij net gekochte vissen. De ziekteverwekkers zitten
vaak al in de bak, en vallen door stress minder sterke vissen aan. Black Molly’s
zijn erg gevoelig voor witte stip.
Behandeling: Er zijn diverse medicijnen op de markt tegen witte stip. Over het
algemeen is de ziekte goed te behandelen. Ook een tijdelijke verhoging van de
temperatuur wil wel eens helpen, echter niet alle vissen kunnen hier goed tegen. Witte stip is erg besmettelijk, zet aangetaste vissen daarom altijd in qua16
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rantaine.
Parasitaire worminfecties
De naam zegt het al: parasitaire worminfecties worden veroorzaakt door wormen.
Draadwormen
Symptomen: De vis verliest zijn eetlust en vermagert. De ontlasting is slijmerig
en licht van kleur. Soms kun je wormen uit de anus van de vis zien steken.
Behandeling: Voor draadwormen zijn antiwormmiddelen op de markt.
Haakwormen
Symptomen: De ontlasting van de vis is slijmerig en licht van kleur. De vis vermagert erg of zwelt juist op.
Behandeling: Er is helaas geen behandeling mogelijk, los de vis op een humane
manier uit zijn lijden.
Huidwormen
Symptomen: De aangetaste vissen worden donker van kleur en verliezen hun
eetlust. Er zijn aangetaste plekken op de huid te zien, die vaak een troebel en
bloederig uiterlijk hebben. De vissen schuren zich langs randen om de wormen
kwijt te raken.
Behandeling: Deze ziekte is besmettelijk, zet aangetaste vissen daarom in quarantaine en behandel met flubenol.
Kieuwwormen
Symptomen: De vis wordt donker van kleur en ademt snel, vaak is een van de
kieuwen gesloten.
Behandeling: Er worden verschillende oplossingen aangedragen, waarbij een
combinatie van stoffen wordt toegevoegd aan het aquariumwater. Het is verstandig om de dierenarts te vragen om een kuur voor je klaar te maken. De kuur
neemt meestal ongeveer een week in beslag.
Lintwormen
Symptomen: De vis zwelt op, of vermagert juist. Vaak zwellen de ogen ook op.
Behandeling: Er is helaas geen behandeling mogelijk, los de vis op een humane
manier uit zijn lijden.
Bron:
http://www.aquariumvissen.net/ziektes_vissen.php
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Een record: dit visje kan zeventien dagen na
zijn geboorte al vader worden

W

etenschappers hebben ontdekt dat een Afrikaans visje wanneer het
zeventien dagen oud is al in staat is om zich voort te planten. En
daarmee gaat het visje de boeken in als het gewervelde dier dat het
snelst volwassen wordt.
Het visje - Nothobranchius kadleci - is op
een leeftijd van 17 dagen oud reeds in
staat om zich voort te planten. Uit hetzelfde geslacht, de Nothobranchius furzeri, plant zich na achttien dagen al voort.
Dat betekent dat de visjes nog geen drie
weken nodig hebben om seksueel volwassen te worden. Een record binnen de
gewervelde wereld.
Snelle groei
De visjes groeiden ook snel. Tot wel 2,72 millimeter per dag. Dat betekent dat
sommige visjes in één dag tijd een kwart langer werden.
Generatietijd
De eitjes die de visjes leggen, kunnen tevens heel snel uitkomen. Soms al na
vijftien dagen. Tel daar de zeventien dagen die de visjes nodig hebben om volwassen te worden, bij op. En u kunt concluderen dat er sprake is van een generatietijd van slechts één maand. En ook dat is een record onder de gewervelden.
Overigens komen de eitjes niet altijd zo snel uit. Als de omstandigheden ongunstig zijn, kunnen de eitjes zich ook tot een jaar gedeisd houden. Ze wachten
op betere omstandigheden en zodra die er zijn, komen ze uit. Het is een zeer
nuttige aanpassing. De visjes leven namelijk in poeltjes in de savanne. Nu kent
de savanne een nat en een droog seizoen. In het eerstgenoemde seizoen kan de
vis uitstekend overleven. In het tweede seizoen lukt dat niet. Als het droog is,
blijven de eitjes eitjes. Zodra het natte seizoen zich aandient, komen de eitjes
uit. En vanaf dat moment moet er snel gehandeld worden, want de situatie is
grillig; het droge seizoen kan zich zo weer aandienen.
bron: http://www.scientias.nl, auteur Caroline Kraaijvanger
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Uitslag Huiskeuring 2013
A1 aquarium

Totaal

Biologisch

N. van Roon

396

63,5

1e prijs

H. Steenwijk

395,5

62,5

2e prijs

M. Hoelandt

376,5

59,5

3e prijs

A2 aquarium

Totaal

Biologisch

J. Poorte

390

62

1e prijs

Het winnende aquarium van Niels van Roon

Net geen eerste werd het aquarium van Henk Steenwijk
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De derde plaats was voor Marco Hoelandt

Het fraaie A2 aquarium van Jeroen Poorte

Toelichting door keurmeester Eric Prins

Doet u volgend jaar ook mee ?
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Open dagen 2013.

D

e open dagen van dit jaar zijn weer goed verlopen met een divers aantal Vivaria, en ik zeg met opzet Vivaria omdat er niet alleen Aquaria
stonden maar ook een tweetal Terraria met twee verschillende soorten

kikkers.
Deze waren ter beschikking gesteld door Ronald en het was een pracht om ze te
zien.
Volgens de kenners konden deze kikkers ook net zo mooi fluiten als kanaries,
maar ik heb ze helaas niet gehoord.
Marco stond er met zijn Endler guppen en deze kleine soort is met zijn kleurenpracht niet te evenaren door zijn grotere en bekende broer.
Henk had het linker aquarium ingericht met diverse soorten planten en twee
grotere scholen vis waarvan er een uit Australie afkomstig is, en nog een aquarium uit Azie met een ander bouw en kleur.
In het rechter aquarium was een Zuid-amerika biotoop ingericht met grof grind
diverse stenen en maar 3 vissen waaronder een meerval met chiliden, en twee
hoofdgroepen met planten de Echinodorus en Vallisneria.
Ook onze twee vaste aquaria hadden een poetsbeurt gekregen.
Wat mij toch is opgevallen is dat er vrij veel nieuwe gezichten te zien waren in
de visbeurs en dat resulteerde toch ook weer in een aantal nieuwe leden al met
al weer een geslaagd weekend en voor volgend jaar dan bestaan wij 65 jaar en
dan moet het weer groots worden , wilt u helpen kom er dan nu al mee.

De visbeurs werd goed bezocht

Ook in de kantine was het erg gezellig
25

a.v. “De Glasbaars”

Alle zeevis stamt af van zoetwatervis

D

at stellen Amerikaanse biologen op basis van een groot onderzoek naar
de diversiteit van de straalvinnigen, een klasse die 96 procent van de
vissoorten omvat. De biologen van de Universiteit van Stony Brook
Universiteit in New York publiceren deze bevinding in Proceedings of the
Royal Society B.
Hoornachtige structuren
Straalvinnigen zijn vissen met beenof
hoornachtige structuren in hun vinnen,
zoals bijv. de Gele doktersvis hiernaast.
De andere klasse van vissen, kwastvinnigen, heeft een vleesachtige vinstructuur.
De Amerikanen startten hun
onderzoek naar de visdiversiteit uit verwondering over de lage biodiversiteit in
de wereldzeeën. Het land bestrijkt maar dertig procent van het aardoppervlak,
en herbergt toch 70-85 procent van de soorten.
Fossielen
Ook vergeleken met zoetwatermeren en rivieren huisvesten de oceanen relatief
weinig soorten: met een veel kleiner oppervlak bevat het zoete water op aarde
voor zover bekend 15.150 soorten, de oceanen 14.740.
De Amerikanen reconstrueerden het ontstaan van de soorten die vallen onder
de straalvinnigen aan de hand van nog levende vissoorten en fossielen. Daarbij
vergeleken ze eigenschappen en voerden ze genetische analyses uit. Ze concludeerden op basis daarvan dat alle zoutwaterstraalvinnigen afstammen van zoetwaterstraalvinnigen en ongeveer 180 miljoen jaar geleden ontstaan zijn.
De allereerste vissoorten ontstonden wel in de oceaan. De Amerikanen vermoeden dat deze oorspronkelijke zeevissoorten honderden miljoenen jaren geleden
zijn uitgestorven, doordat de omstandigheden in zee plotseling onleefbaar werden. Later koloniseerden vissen afkomstig uit zoetwater de oceanen opnieuw.
Ongunstig
Collega-onderzoekers stelden pas nog dat de oceanen mogelijk minder soorten
herbergen dan het land omdat een zoute omgeving ongunstig zou zijn voor
dierlijk leven.
Gelezen door Ernst Zittema op Nu.nl
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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:

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

I

n de Visbeurs is het na deze drukke dagen minimaal, want veel nieuws
komt er de komende weken niet echt binnen. Maar vooruitlopend op
onze feestdagen kan het zijn dat u niets weet om aan Sinterklaas en/of
de Kerstman te vragen. En om visjes in de zak of onder de kerstboom
te leggen is teveel van het goede, daarom is het verstandig om een cadeaubon te vragen van u favoriete vereniging de Glasbaars.

Voor dat wij er erg in hebben is 2014 een feit en dan bestaan wij 65 jaar en dat
is toch reden voor een klein feestje. Het is niet zo dat de visbeurs op
deze leeftijd met pensioen gaat, wij gaan gewoon op dezelfde voet verder met het adviseren van onze leden, hoe houd ik een aquarium en
koop uw spulletjes in de visbeurs.
Om nog even terug te komen over ons jubileumjaar, uit de afgelopen jubilea is
gebleken dat wij als bestuur en visbeurs medewerkers vele ideeën hebben gehad over het inrichten van onze diverse aquaria tijdens een jubileum. Maar ook aan onze ideeënaquaria komt ook een eind, en nu is
mijn vraag mocht u een idee hebben voor het inrichten van een aquarium tijdens het 65 jarig bestaan meld u zich dan bij ons, elk idee hoe
gek dan ook zullen wij in overweging nemen en uit de inzendingen
zullen wij een keuze maken die wij dan ook zullen realiseren.
Tot slot wens ik u een aantal fijne feestdagen toe en ik zie u weer in het jaar
2014 met alle tien vingers.
Tom Looijestein
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