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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

Bij Meester Reenders Optiek komt u niet voor de prijs
maar wel voor kwaliteit service en oogzorg
De Bekendste opticien optometrist van Noord Holland
geeft u als lid van de Glasbaars 10% korting op elke aanschaf in de winkel en
kinderen tot en met 16 jaar gratis geharde ontspiegelde glazen

WIJ ADVISEREN U GRAAG
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“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
is een maandelijkse uitgave van de Helderse aquariumvereniging

“ De GLASBAARS ”
De vereniging is opgericht d.d. 1 november 1949 en koninklijk goedgekeurd sedert 20 januari
1971. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra.
Jaargang 65, Maart 2014
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. 2)

Openingstijden:

woensdagen van 19.00 - 21.30 uur
zaterdagen van 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur

Verenigingsgebouw:

Rozenstraat 17A te Den Helder, tel. 0223 - 624860

Postadres:

Postbus 6016, 1780 KA Den Helder

Website:

www.deglasbaars.nl wordt onderhouden door Sven van Spelden,
Ceramstraat 43, 1782 CB Den Helder, tel. 0223-753394

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
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Bestuur
Voorzitter

Henk van Spelden
Fresiastraat 9

tel. 625460
1782 NS Den Helder

Secretaris

Betty Vellinga
Sperwerstraat 45

tel. 750799
1781 XC Den Helder

Penningmeester

Willem Hiddingh
Steengracht 28

tel. 06-54913956
1781 RT Den Helder

Comm. materiaal

Henk Steenwijk
Hugo de Grootstraat 21

tel. 06-11517873
1782 NG Den Helder

2e Comm. Materiaal

Martijn Klaver
Sternstraat 1

tel. 06-29371918
1781 WH Den Helder

Lid bestuur

Jolanda Wiersma
Koekoekstraat 42

tel. 06-15952829
1781 WG Den Helder

Lid bestuur / redactie

Jan Moorman
Middenweg 85

tel. 612007
1782 BB Den Helder

Ledenadministratie
Betty Vellinga

Sperwerstraat 45

1781 XC Den Helder

Redactie
Willem Jas

Middelzand 4443

1788 JG Julianadorp

Visbeurs-kernleden
Ben Venema

Schout en schepenenstr 29

Den Helder

tel. 634496

Visbeursinkoper
Tom Looyestein

Diaconiestraat 16

Den Helder

tel. 0630411902

Visbeurs-medewerkers.
Jos Wiedenhof Ans Borstel-Vos
Willem Hiddingh
Henk van Spelden

Tom Wensink Alex Hendriks
Sven van Spelden
Henk Steenwijk

Openingstijden: woensdag 19.00—21.30 uur, zaterdag 10.00—12.00 14.00—17.00 uur
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Kantinemedewerkers
Jolanda Wiersma (Finan. Beheerder)

tel. 06-15952829

Martijn Klaver

tel. 06-29371918

Cor Tuithof

tel. 06-23016622

Richard Kramer

tel. 06-46327178

Openingstijden: woensdag 19.00—21.30 uur, zaterdag 15.00—17.00 uur

E.H.B.A. Zoet Water
Jørgen v/d Woude

Doorzwin 2713
Den Helder

tel. 06-29372371

Een beroep op de leden van de E.H.BA. commissie is kosteloos, wel wordt een vergoeding van € 0.16 per afgelegde kilometer gevraagd.
Het lenen van een noodaquarium is de eerste week gratis, daarna € 2,27 per week,
wel dient een borg van 45 euro te worden betaald
Bij algbestrijding komt een diatom-filter soms goed van pas, het lenen hiervan kost
voor de eerste dag € 2,27, daarna € 1,70 per dag.

Verzorging Verenigings-Aquaria.
Riekus Bennink

Henk Steenwijk

AGENDA
Datum
Za
Vr
Za

1 maart
28 maart
12 april

Vr

25 April

Verenigingsinformatie

Onderwerp

Tijd

Uitslag districtskeuring
20:00
Lezing planten en planten groei 19:30
Inzage Boeken penningmeester
Tijd: 10:00 - 12:00 en 14:00 -16:00
Alg. ledenvergadering
20:00

5

a.v. “De Glasbaars”

Van de bestuurstafel

O

p de laatste bestuursvergadering hebben wij als bestuur gefilosofeerd
over hoe we het 65 jarig jubileum dit jaar zouden kunnen gaan vieren .
Er zijn een aantal suggesties aangedragen waar we met elkaar van gedachten hebben gewisseld . We hadden na een aantal oproepen gehoopt dat er
wat vanuit de leden misschien onze kant op zou komen , maar helaas hebben
wij tot op heden nog niets gehoord . Wat niet weg neemt is dat de tijd door gaat
en wij niet willen wachten tot het laatste moment . We hebben gesproken over
de opendagen waar eventueel het jubileum in verweven zou kunnen worden .
We hebben het gehad om het in het clubgebouw te vieren met alle feestelijke
dingen daarom heen en we hebben het gehad over het vivarium 2014 wat dit
jaar weer handen en voeten heeft gekregen en waar onze vereniging weer zijn
deel aan bij draagt o.a. ook door middel van een stand die Willem en Tom
weer op gaan zetten . Nou dat laatste het vivarium 2014 daar willen wij als
bestuur onze gedachten over laten gaan om te kijken wat we daarin voor onze
leden en niet leden kunnen betekenen . Uiteraard houden wij u via ons verenigingsblad op de hoogte van het verdere verloop .
Henk van Spelden

Planten en plantengroei
Dat is het onderwerp van de lezing gegeven door de heer

Eric Prins

Op: vrijdag 28 maart

Aanvang:1930

Introducés zijn welkom
6
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Onder de aandacht
Inzage administratie
Op zaterdag 12 april
van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00
stelt de penningmeester u in de gelegenheid om de
administratie in te zien

Niet vergeten !!!!

Vrijdag 25 april
Algemene
ledenvergadering

Aanvang 20:00
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Oude waterfles methode

I

k wil graag een oude vis vang truc opnieuw voorstellen voor al diegenen
die problemen hebben met het vangen van jongen of volwassen vissen uit
een zwaar beplant aquarium: De oude waterfles methode!

Neem een oude plastic waterfles en snij de top eraf net op het punt waar hij op
zijn breedst is, het afgesneden gedeelte moet lijken op een trechter. Bewerk de
trechter nu zo dat hij netjes in het overgebleven stuk fles past. Draai de trechter
om en plaats hem in het bodem gedeelte. Boor nu een klein gaatje in het bodem
gedeelte (1-1.5mm), om lucht te laten ontsnappen als de val in het water ligt.
Plaats de val in het water en laat hem vollopen. Doe wat van het favoriete
voedsel van je vissen in de val. Levend voer als baby artemia of witte mug werken het beste omdat de beweging van het voer de aandacht trekt van de vissen.
Je kunt de val op de bodem plaatsen om vissen te vangen die op de bodem
zwemmen of op een stuk hout, planten etc om de bewoners van de middenlaag
te vangen. Ik adviseer de vissen in ieder geval een dag niet te voeren voordat je
probeert ze te vangen. Naar mijn mening is deze methode minder stressvol dan
achter ze aan te gaan met een netje. Op deze manier kunt u een hele school
hongerige jonge Apistogramma’s uit een zwaar beplant aquarium vangen in
slechts 15 minuten.
Ik laat mijn Apisto jongen bij de ouders totdat ze de leeftijd bereiken wat mijn
vrouw omschrijft als “De tiener fase”. Dat is wanneer ze wat baldadiger worden en de ouders ze beginnen weg te jagen. Rond die tijd zijn de 60 dagen oud
en is het tijd om de oude water fles tevoorschijn te halen. Let op: Wees voorzichtig als je de val opent, zeker wanneer je jongen hebt gevangen. Zorg ervoor
dat er geen jongen tussen de trechter en het bodem deel van de fles kunnen komen. Per ongeluk heb ik zo 2 Apistogramma eunotus jongen vermoord.
Dat gebeurd me niet meer. Wacht gewoon totdat je jongen rustig op de bodem
zitten. Hun natuurlijke reactie laat ze proberen naar de bodem van de fles te
ontsnappen.
De jongen gingen regelrecht mijn 300 liter aquarium in.
Het werkt ook zeer goed bij volwassen Apistogramma’s. Ik moest vanmorgen
een mannelijke Apistogramma agassizi vangen om ruimte te maken voor
nieuwe vissen.
8
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Stopt gewoon wat bevroren artemia in de val en plaats deze recht voor zijn territorium. Het duurde slechts lang genoeg om mijn kopje koffie te drinken en ik
had hem al gevangen, tesamen met een Apistogramma bitaeniata vrouwtje. Helaas, hij ontsnapte uit de val toen ik probeerde het Apistogramma bitaeniata
vrouwtje te bevrijden en kon ik dus weer overnieuw beginnen. Uiteraard was
hij behoorlijk bang geworden en liet zich het eerste half uur niet meer zien. Ik
liet de val gewoon staan terwijl ik me klaarmaakte om naar mijn werk te gaan
en voila! Ik had hem opnieuw gevangen. Tot zover de Apistogramma herrinneringen.
Leer het gedrag van je vissen en hun favoriete plekje om rond te hangen door
simpelweg een paar minuten per dag naar ze te kijken.
Ik garandeer je dat je elke vis in het aquarium met deze methode kan vangen.
Als je liever werkt met een drijvende val kun je dobbers en loodjes gebruiken
om hem te laten drijven op elke gewenste hoogte. Je kunt experimenteren met
verschillende fles groottes en flesopeningen, afhankelijk van de maat vis die je
wil gaan vangen.
Auteurs: Lois and Max Gallade
Bron: www.aquarticles.com
Ve rtaling: J. de Lange

http://www.hobbykwekers.nl
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Jaarverslag Kantine

A

fgelopen jaar hebben we met behulp van de
verschillende vrijwilligers de kantine geschilderd en opgeknapt. Het resultaat mag er zijn.
Tevens hangen er wat zelf gemaakte schilderijen van
Jeroen de Porte.
In de toekomst willen wij het plafon en dak gaan aanpakken.
Dat was voor het bestuur een van de redenen dat we
het rookbeleid in de kantine hebben aangescherpt.
De kantine heeft in 2013 goed gedraaid en we gaan
ervan uit dat dat hetzelfde geld voor 2014.
Dus we hopen u alleen weer te zien in de kantine aankomend jaar.
Met vriendelijke groeten Jolanda Wiersma

Elektrische vissen
Waarom zijn sommige vissen elektrisch? Sommige vissen schijnen elektriciteit aan te voelen en anderen elektriciteit te produceren. Hoe doen ze dat?
De olifantsvis heeft een actief en een passief elektro-zintuig. Door het passieve elektro-zintuig kan hij zwakke stroomvelden voelen die andere dieren
produceren. Met het actieve zintuig vormt de vis een elektrisch veld om
zich heen, dat storingen registreert.
Er zijn vissen die een stroomstoot van wel honderden volt kunnen leveren.
Dat geldt o.a. voor de sidderaal, de siddermeerval, een aantal sterrenkijkers
en een aantal roggen. Nog meer vissen geven een zwakke stroom. Daarmee
verdedigen ze zich tegen hun vijanden en verlammen zo hun prooidieren.
Elektrische vissen hebben een elektrisch orgaan, dat uit gespecialiseerde
spier- en zenuwcellen bestaat. In de evolutie zijn die ontwikkeld uit spiercellen in het vissenlijf, waar ze eveneens met elektrische impulsen werken.
In het elektrische orgaan kunnen de spiercellen zich niet meer
samentrekken, en hun elektrische potentieel is versterkt en in een systeem
opgenomen; nu heten die cellen elektrocyten.
12
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0223 684878

Elektro-Rama
De winkel voor alle elektronica
Wezenstraat 3, 1781GJ, Den Helder
0223-619381

www.elektro-rama.nl
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Veel andere vissen hebben elektrische receptoren in hun lijf.
Er zijn twee soorten: ampulvormige elektroreceptoren, die de vis een passief elektrisch zintuig opleveren, en knolvormige elektroreceptoren, die de
vis een actief elektrisch zintuig geven. Met een passief elektro-zintuig kan
de
vis zwakke elektrische velden waarnemen die door andere levende wezens
geproduceerd zijn. Zo nemen sommige haaiensoorten de elektriciteit van
prooien waar die zich in het zand verstoppen.
Een actief elektro-zintuig stelt de vis in staat om een zwak elektrisch veld
om zich heen te vormen, net zoals de krachtlijnen van een staafmagneet.
Hiermee registreren ze de storingen in het veld die ontstaan als er dieren in
terechtkomen. Stroomsterkte hangt af van lengte van een aal. De elektrische
cellen, de elektrocyten, liggen net als seriegeschakelde batterijen in de sidderaal in elkaars verlengde en zo loopt de elektrische spanning op. Daardoor kan
de aal een krachtigere stroomsterkte voortbrengen naarmate hij langer is.
1. Stapels elektrocyten liggen in elkaars verlengde.
2. Elke elektrocyt is verbonden met het centrale zenuwstelsel via synapsen,
die de eiwitpomp in de celmembraan van de elektrocyt activeren.
3. De eiwitpomp bouwt aan beide celmembraanzijden een andere ionencon
centratie op en creëert zo een stroomstoot.
Elektrische vissen zijn verdeeld in drie groepen, afhankelijk van de vraag
of ze sterke of zwakke stroom produceren of alleen elektriciteit kunnen
voelen. Vissen die elektriciteit produceren, kunnen ook stroom voelen,
soms zelfs actief.
Gelezen in maandblad van De Zilver Tetra, Schoonhoven
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Wij stellen aan u voor:
De Melanotaenia boesemani
Familie: Melanotaeniidae
Herkomst: Nieuw Guinea
Lengte van de vis: 10 cm
Minimum lengte aquarium: 120 cm
Ph: 6½ - 7
Gh: 8 - 12
Temp: 27 - 30

E

en pracht van een vis, behorend tot de familie der regenboogvissen.
Volgens mij mag hij gerust de titel van "koning der regenbogen"voeren,
omdat hij werkelijk in staat is om ons alle kleuren van de regenboog te laten
zien.
De meeste soorten regenbogen komen voor in het oostelijk deel van Australië.
Dit werelddeel is absoluut niet zo rijk aan tropische vissoorten als bijvoorbeeld
het Zuid Amerikaanse continent, doch dit wordt gecompenseerd door niet alleen de eigenaardige lichaamsvorm die deze regenbogen hebben, maar ook
vooral door hun grote variëteit aan kleuren .
In tegenstelling tot voorgaande, komt onze Melanotaenia boesemani voor in het
16
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buurland Nieuw Guinea. De lichaamsvorm van deze regenboogsoort is plat
samengedrukt, hoog oplopend in het midden om dan, zoals de meeste regenbogen, te eindigen op een spits toelopende snuit.
Als er toch iets is dat mij ergert aan deze vissoort,is het wel dit laatste; het is
alsof er een tussenstuk ontbreekt.
Maar dit mag toch geen probleem zijn voor een echte aquariaan om deze vis te
houden; de lichaamskleuren zijn zo mooi dat u deze snuit er met plezier bij
neemt (ge moet wel: ik zie hem al rondzwemmen zonder bek).
Het tweede deel van dit vissenlichaam, d.w.z. van het middengedeelte naar de
staartwortel, heeft alle kleuren van de .... juist: regenboog. Van lichtgeel gaat
hij over naar oranjerood, om dan in bloedrood te eindigen in de staartvin. De
langgerekte buikvin is eveneens meerkleurig, terwijl de rugvin van dezelfde
vorm als de buikvin eerder monotoon rood van kleur is met een lichtblauwe
omranding.
Het voorste deel van de vis is overwegend blauw getint met hier en daar gele
lijnen.
Let wel op! Het overgrote deel van jonge exemplaren zijn niet
op kleur. Het duurt nog heel eventjes eer zij in topvorm zijn. Een echte aquariaan laat zich echter hierdoor niet misleiden en zal het grootste plezier beleven
als na het opgroeien de vissen mooi zijn uitgekleurd.
Deze regenbogen stellen geen hoge eisen aan de watersamenstelling:

gewoon leidingwater met een Ph van 7



GH tussen 8 en 15 voldoet uitstekend.

Zorg wel voor een aquarium van middelgrote afmetingen met een flinke randbeplanting, enkele stukken kienhout beplant met substraatplanten zo als javamos en javavaren, en vooral voor een flink stuk zwemruimte. Van groot belang is het volledig afdekken van het aquarium met dekruiten, want het zijn
goede springers. Geef hen een grote verscheidenheid aan voedsel: levend voer,
diepvriesvoer en vlokkenvoer (dit laatste in mindere mate).
Deze vissen zwemmen rond in de middelste waterlagen.
Gezien het vredelievende vissen zijn, kunnen zij ook in het gezelschapsaquarium gehouden worden. Ik persoonlijk zou toch opteren voor een
speciaalaquarium, louter gericht naar deze uitzonderlijk mooie aquariumvis.

Auteur: Erik Lievens
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Heeft een quarantaineaquarium
wel zin?

A

ls je het vraagt zegt iedereen natuurlijk volmondig: ja. Maar wordt het
in de praktijk ook toegepast? Ik weet toch hoe het gaat. Bij de meesten
gaat het als volgt: men is van plan wat nieuwe visjes aan te schaffen en
vol goede moed stapt men naar de handelaar. Daar wordt, na veel wikken en
wegen, een keuze gemaakt en nadat de handelaar de visjes netjes in een plastic
zakje heeft verpakt (met extra zuurstof) gaan we met onze nieuwe aanwinsten
op huis aan. Is het zomer, dan gaan de visjes in een plastic draagtasje mee en in
de winter wordt er nog een krantje omheen gedaan en klaar is Kees.
Naar onze ideeën hebben we er alles aan gedaan om de visjes veilig en in een
goede conditie thuis te krijgen. Thuis aangekomen wordt de zak met visjes in
het aquarium geplonsd en na een korte temperatuur aanpassing worden de visjes losgelaten. We hebben precies gedaan wat ons door de handelaar is verteld
(soms staat het ook op de vervoerszakjes) en dus moet het zo wel goed zijn.
Watersamenstelling
Dat de dieren niet alleen aan de temperatuur van ons aquariumwater moeten
wennen, maar ook aan de watersamenstelling, daaraan gaan we meestal voorbij. ‘Het gaat toch bijna altijd goed? Al dat gezeur over aanpassing aan het water. Ben je gek, dat is allemaal
niet nodig! Een visje kan
meer hebben dan je denkt.’ Ja,
natuurlijk gaan er in de loop
van de komende dagen wel
eens wat visjes dood. En als
er toch slachtoffers moeten
vallen dan is dat toch altijd de
schuld van de slechte voorlichting bij de handelaar. Hij heeft ons ‘slechte’ vis verkocht. Nogmaals, het
gaat toch meestal goed? Ja, meestal wel, maar het gaat ook vaak mis. Binnen
de kortste keren leggen de pas aangeschafte dieren het loodje, naar het schijnt
door een onbekende oorzaak. En naar later blijkt, hebben we ook nog een visziekte in ons aquarium gebracht waaraan andere aquariumbewoners soms kunnen sterven. We moeten er altijd bij nadenken dat een aquarium-milieu een
zeer kwetsbare leefgemeenschap is die zomaar ten gronde kan gaan.
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Geduld
Maar de oorzaak is duidelijk: we hebben geen geduld! We willen de aangeschafte dieren direct in het aquarium zien zwemmen en we vinden zelfs de aanpassing aan de watertemperatuur nog te lang duren. ’Pletter ze er maar in, we
zullen wel zien hoe het afloopt. Al die goede adviezen zijn toch maar larie. Een
vis moet toch wat kunnen hebben?’ Heeft u er wel eens bij nagedacht wat uw
vissen al hebben moeten doorstaan voor ze bij u in het aquarium rondzwemmen? Ik zal proberen hiervan een schets te geven.
Vaak komen de dieren uit viskwekerijen in het verre oosten of waar ook vandaan. (Als het gaat om import uit de vanggebieden, wildvang dus, zijn de problemen nog omvangrijker). In de viskwekerijen zwemmen de dieren in een watersamenstelling en temperatuur die daar normaal zijn. Ze worden ter plaatse
overgezet in verzendingscontainers of plastic zakken, van zuurstof voorzien en
dan is het ‘fort met de geit!’. Het zal wel goed gaan. Ze gaan met duizende in

Zonder een quarantaine of een goede overwenning van nieuwe vissen, kunnen de dieren snel last krijgen van witte stip. Foto: Elseviers Aquarium Encyclopedie.
één verpakking. Die is naar verhouding altijd te klein. Hoewel de reis wel snel
verloopt (deze transporten gaan altijd per vliegtuig) is een reisje naar Europa of
een ander deel van de wereld toch een hele onderneming.
Tegenwoordig is de verzorging van de dieren aan boord van een vliegtuig wel
beter geworden, maar het blijft een risico.
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Vissenhemel
Tijdens zo’n vliegreis sterven er veel dieren en dit komt niet ten goede aan de
waterkwaliteit. De vissen komen gestrest, vaak beschadigd en in een niet al te
beste conditie op de plaats van bestemming aan. Hebben ze dan ook nog de
pech dat ze niet al te snel worden opgehaald door de importeur, dan gaat er
nogmaals een groot aantal visjes de vissenhemel nader bekijken. De conditie
van de overgebleven dieren loopt nog verder terug en de vissen zijn nu overgevoelig voor allerlei visziekten. Daar
weet de importeur/groothandelaar wel
raad op. De potten en flesjes met medicijnen worden driftig opengetrokken en
de dieren zwemmen nu rond in prachtig
blauw, geel, groen of rood water. Ook
nu gaat er weer een percentage dood. De
overblijvende dieren gaan na deze medicijnkuur weer over naar andere bakken
(weer een andere watersamenstelling) en
ze zijn nu zover dat ze kunnen worden
doorverkocht. Alweer worden de dieren verpakt in plastic zakken om een reis
te gaan maken naar de aquaria van de handelaren.
En weer moeten de dieren er maar tegen kunnen om de hele reis te doorstaan
en weer is de watersamenstelling anders. (Waar in ons land hebben we hetzelfde water?). Ook nu zijn er dieren die de reis niet overleven en degene die dit
wel doen? Ook de handelaar heeft een onbeperkte medicijnvoorraad.
Weer wennen
Als de visjes dit allemaal hebben overleefd en wij onze keus hebben bepaald,
komen ze bij ons in het aquarium terecht. En wat doen wij? Wij kopen voor het
oog gezonde vissen en nemen ze mee naar huis, waar ze weer moeten wennen
aan andere omstandigheden. En hebben wij dan het begrip en geduld om de
dieren zo goed mogelijk over te wennen? Nee hoor, wij plonzen ze zo in de bak
en (als we erg goed voor ze zijn) mogen ze nog even wennen aan de watertemperatuur. We bekommeren ons nergens meer om. Een wat andere watersamenstelling, andere bevolking, wat likkebaardende ziektekiemen en ander gespuis,
ach! Vindt u het dan gek dat er slachtoffers vallen? Ik in ieder geval niet! Het
valt mij nog mee dat er vissen overblijven. Ziet u nu waarom we nieuwe aankopen eerst wat moeten laten bijkomen van al dat gedoe. En ziet u nu in dat een
quarantaineaquarium een noodzaak is?
G.J. Laanen.
Uit: Aqua Nieuws, A.V. Aqua-Terra-Noord Rotterdam en Leeri
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Jaarverslag Penningmeester

I

k was deze maand aan de beurt voor een stuk in ons blad
Als penningmeester kan u zeggen dat de vereniging een positief jaar heeft
gehad gezien de resultaten van de verkopen zowel in de visbeurs en kantine
De verwachte omzetten zijn niet allemaal gehaald in 2013 zoals we hadden
gehoopt
Wij hopen dat u de beurs en kantine in 2014 weer
kan vinden en we proberen om de omzet met zijn
allen weer een duw omhoog te geven
Er is geïnvesteerd in onderhoud in de kantine en de
beide entrees dit heeft een frisse en gezellige blik
tot gevolg wat club te goede komt,
Tevens zijn diverse apparaten in de kantine vervangen die daar aan toe waren
Het leden aantal is minder dan op 01-01-2013 dit is
geen positieve ontwikkeling we hebben nu op 0101-2014 215 lden en donateurs
Op 01-01-2013 was het aantal wel hoger maar daar
zaten ook leden bij waar we geen contributie van hebben kunnen innen om wat
voor redenen dan ook
Wij als vereniging moeten proberen om met zijn alle het aantal weer omhoog te
brengen doe u best en promoot de club bij vrienden of familie
Kom gerust eens langs op Woensdagavond of Zaterdag voor een bakkie is geheel gratis kan je gezellig over je hobby even bij kletsen
Als 1 van de medewerker in de visbeurs kan ik u zeggen dat dit een dankbare
taak is zeker als er nieuwe leden komen met vragen hoe moet ik een aquarium
inrichten enz en we kunnen dan met zijn allen een goed advies geven zodat we
weer een nieuwe liefhebber / hebster er bij hebben
Maar we komen nog steeds medewerkers tekort om het schema goed in te kunnen vullen geef u op als medewerker bij 1 van onze mensen je heb maar 1 keer
in de 4 weken dienst op Zaterdag overdag en Woensdag avond geef u op
Voor het 65 jarig jubileum hebben we als bestuur een zeer aantrekkelijke verrassing voor alle leden in gedachte dit mag u zeker als aqauriaan niet missen
Zodra we dit hebben uitgewerkt komen we hier via ons blad en bij uw persoonlijk op terug
Tot ziens in ons clubgebouw Rozenstraat 17a
Willem Hiddingh
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Guppy, Lebistes reticulaus.

J

a hoor, een artikel over een guppy.
Maar wie is er niet mee begonnen of heeft als kind zijnde niet voor een
aquarium gestaan waarin guppy’s zwommen en dacht “dat wil ik ook
wel”.
Deze vis die we allemaal wel hebben gehad is nog steeds heel populair en in
ieder aquariumzaak te koop
Het aquarium kunnen we het beste goed beplanten en ook wat drijfplanten zijn bruikbaar.
Het diertje is prima te houden met de meeste
andere vreedzame vissen.
(een echte beginners vis?)
De gup is inheems in het noordelijk deel van
Zuid Amerika (Trinidad, Barbados, Venezuela, delen van Brazilië en de Guyana’s). het is
een van de bekendste aquariumvissen. Verschillende variëteiten worden onderscheiden,
alle afkomstig van de “wildvorm”. De mannen zijn er in allerlei kleuren en staartvormen en maten.
Sinds vele jaren worden guppen in Nederland vrij, levend, aangetroffen in verwarmd oppervlakte water. O.a. in het Noordzeekanaal bij de hoogovens te IJmuiden en bij diverse elektriciteitscentrales. Het betreft losgelaten exemplaren
door aquari-umhouders die “genoeg”van guppen hadden. Normaal zouden de
visjes gedurende de winter dood zijn gegaan, maar in het “met warmte vervuilde” water (thermopollutie) konden zij blijven leven en zich zelfs voortplanten.
De kleur van de Neder-landse guppen is erg variabel.

De guppen uit het Noordzeekanaal werden o.a. te IJmuiden (rivo) gebruikt voor
experimenten, zij bereikten lengtes van 10- 20 cm. Het dubbele van wat normaal wordt waargenomen.
Guppen handhaven zich in het “buitenland” zeer goed.
Het is een alleseter met de voorkeur voor muggenlarven en droogvoer.
De kweek is simpel. De eieren ontwikkelen zich in het moederlichaam en komen uit op het moment van geboorte. De 20- 40 jongen zwemmen dan direct
zelfstandig rond en gaan direct naar het wateroppervlak om zich tussen de wortels van aanwezige drijfplanten te verschuilen. Als men er veel wil overhouden
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moet men ze uitvangen en in een aparte bak onderbrengen. Zij eten direct fijngewreven droogvoer.
Een streekaquarium vol met een aantal guppen is toch echt wel mooi om naar
te kijken. Het gaat toch uiteindelijk om het plezier wat je aan het visje beleeft.
Dus….. ja hoor een artikel over een guppy.
De Natuurvriend

a.
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Jaarverslag secretaris 2013

Het jaarverslag van de secretaris begint na de algemene
jaarvergadering op 5 april 2013,
waarin de functie tijdens de bestuursverkiezing werd gekozen. Samen met een andere voorzitter, penningmeester
en een bestuurlid is er een nieuwe start gemaakt.
De vereniging telt bij het begin van dit jaar 52 leden zonder blad, 77 leden met
blad, 11 jeugdleden en 76 donateurs.
Een nieuw bestuur brengt ook nieuwe ideeën en aanpassingen met zich mee, zo
is tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen verassende wijzigingen besloten en doorgevoerd. De kantine heeft een mooie frisse uitstraling gekregen, het
rookverbod is nu eindelijk een feit en de sluitingstijd van de kantine is vervroegd naar de tijden dat ook de visbeurs sluit.
De huiskeuring is op 21 september gehouden, waarvan de prijsuitreiking op
zondag 10 november heeft plaatsgevonden. Niels van Roon had het mooiste
aquarium in de A1 klasse en Jeroen Poorte mocht de prijs in ontvangst nemen
voor de A2 klasse.
Hij was dan ook de enige deelnemer in deze klasse, maar wel met een mooi
cijferresultaat.
Op 2 en 3 november waren de open dagen, mooie aquaria en een paludarium
werden tentoongesteld. Op beide dagen was het gezellig druk.
Het was een seizoen met veel vernieuwingen, zowel voor de vereniging als in
het bestuur. 2014 is het jubileumjaar, een jaar waarin er vast veel staat te gebeuren.
Betty Vellinga
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De onwetende aquariaan .

I

k had nog een aantal vogels te koop en had deze op markplaats aangeboden , met als gevolg dat er verschillende mails binnen kwamen die interesse hadden in mijn vogels . Een van de kopers die door mijn vrouw werd
binnen gelaten zag mij bezig in mijn aquarium . Zijn eerste reactie was
Zoooooo!!! dat is heel wat anders dan mijn bakkie om vervolgens te vragen
wat ik allemaal aan het doen was . Nou zij ik klaar maken voor de wekelijkse
wasbeurt alles moet weer spik en span zijn als je er niks aan doet , dan vraag je
alleen maar om moeilijk heden . Ik zij tegen hem als je met een keuring mee
wil doen zal je er alles aan moeten doen , waarop hij antwoordde het is toch
alleen maar plantjes erin vissen erin en
hout en afwachten wat de keumeester er
van zegt . Nou antwoord ik hem het
spel moet natuurlijk gespeeld worden en
ook hier speelt het raffinement een grote
rol . Raffinement reageert hij een vis is
toch een vis en een plant is toch een
plant hij is goed of hij is niet goed . dat is
ook zo antwoord ik hem , maar als je
voldoende punten wilt halen zal je de
natuur een beetje moeten helpen . Nou
zij hij daar begrijp ik geen moer meer
van. Het lijkt wel of je het over vrouwen hebt nou zij ik , misschien heb je wel
gelijk . Kijk zij ik hem de eerste indruk van de keurmeester is ook de eerste
klap en je weet die is een daalder waard . Als een keurmeester voor het aquarium staat is zijn allereerste indruk binnen enkele seconden vaak bepalend . Hij
zegt of mooie bak , of hij zegt goeie bak . Als hij dat laatste zegt dan heb je
waarschijnlijk niet de hoofdprijs . Maar wat doe je dan allemaal extra vraagt
hij . Nou zij ik het is het zelfde wanneer je een avondje op stap gaat beetje
wassen , haartje kammen , lekker opknappen , goede outfit en een aftershaveje . Je komt me toch niet vertellen dat je nog een keer met de parfumspuit rond
gaat voordat de keurmeester komt. Nou antwoord ik hem een vleugje Prada of
Hugo boss kan nooit geen kwaad . Zouden keurmeesters daar voor vallen
vraagt hij. Zal best zeg ik tegen hem maar of ze dat ook bij vissen doen
…………..
Henk van Spelden
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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:

Adverteren voor leden/donateurs gratis
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs
Je zou het niet zeggen maar het is nog echt winter wanneer ik dit schrijf, maar
we gaan nu echt naar het voorjaar toe en de zon gaat dan echt weer langer schijnen en met het nog warmer worden van de buiten temperatuur
komt ook weer het gevaar van blauwe alg om de hoek zetten . En net
als in de tuin kunnen wij ook in deze tijd het aquarium is grondig onderhanden nemen zodat de blauwe alg niet kan groeien op vervuilde
grond van ons aquarium, mocht u er toch last van krijgen goed schoon
maken en wat anti-blauwe alg pillen er in oplossen.
Voor het wat kleine aquarium heb ik ingekocht de Corydoras Habrosus het
neefje van de Pygmeus en deze kleine Corydoras kost u maar € 2,95.
Nieuw binnen is de Corydoras Axelrodi deze middelmaat pantsermeerval
heeft een opvallende karakteristieke zwarte band over het oog en een
zwarte band over de lengte van zijn lichaam aan beide zijden.
Een straatje maken van planten is niet voor veel aquarianen een makkelijke
opgave, maar met de juiste planten word dit al een stuk eenvoudiger
bijvoorbeeld het Leidse plantje en Lobelia Cardinalis zijn planten die
wat makkelijker te vormen zijn en wat steviger van structuur zodat je ze
niet zo snel beschadigd en wat een toeval beide zijn net binnengekomen
en voor een weggeef prijs € 2,20 per pot.
Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder
IJZERHANDEL

Industrieweg 2aa
1785 AG Den Helder
Tel. 0223-661007
Aan:

De specialisten in:
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gereedschappen
ijzerwaren
elektrische gereedschap
graveerwerk
hang- & sluitwerk
bevestigingsmiddelen

