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AL MEER DAN 40 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HELDER
Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC Den Helder
www.theokomen.nl
tel. 0223-615284 email: info@theokomen.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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KOOP BIJ
Verenigingsinformatie

ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS

“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, mei 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. 4)

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
e-mail website@deglasbaars.nl

Redactie:

Ronald van ‘t Ent, tel. 06-14472066, e-mail redactie@deglasbaars.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

Betty Vellinga
Sperwerstraat 45

tel. 750799
1781 XC Den Helder

Willem Hiddingh
Steengracht 28

tel. 06-54913956
1781 RT Den Helder

comm.materiaal@deglasbaars.nl

Henk Steenwijk
Hugo de Grootstraat 21

tel. 06-11517873
1782 NG Den Helder

2e Comm. Materiaal

Vacant

Lid bestuur

Jolanda Wiersma
Koekoekstraat 42

tel. 06-15952829
1781 WG Den Helder

Lid bestuur / redactie

Ronald van ‘t Ent

tel.06-14472066

voorzitter@deglasbaars.nl

Secretaris
secretaris@deglasbaars.nl

Penningmeester
penningmeester@deglasbaars.nl

Comm. materiaal

redactie@deglasbaars.nl

Ledenadministratie

ledenadministratie@deglasbaars.nl

Betty Vellinga

Sperwerstraat 45

Redactie

1781 XC Den Helder
redactie@deglasbaars.nl

Ronald van ‘t Ent

tel. 06-14472066

Visbeurs-kernleden

visbeurs@deglasbaars.nl

Visbeursinkoper
Tom Looijestein

tel. 06-30411902

Visbeurs-medewerkers.
Jos Wiedenhof
Alex Hendriks
Sven van Spelden
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Simone Hilberts
Willem Hiddingh
Henk Steenwijk
Ans Borstel-Vos
06-12356173

Verenigingsinformatie

Tom Wensink
Henk van Spelden
Ronald van ’t Ent

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
Kantinemedewerkers

kantine@deglasbaars.nl

Richard Kramer (Finan. Beheerder)

tel. 06-46327178

Cor Tuithof

tel. 06-23016622

Bert Hilberts

tel. 0223-683470

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

Hans van Rooijen

AGENDA
Datum
22 november 2014
23 november 2014

Verenigingsinformatie

Onderwerp
Vivarium 2014
Vivarium 2014

Tijd
10:00
10:00
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Van de bestuurstafel
Zoals u heeft kunnen lezen in het blad van augustus waar we in de maanden aug. sept. okt. en nov. een inlegvel bij zullen voegen aangaande het
Vivarium 2014. Het is een inschrijfformulier waarbij u zich kan aanmelden als u interesse heeft om mee te gaan . Het is voorleden en niet leden
voor familie kennissen en vrienden iedereen kan mee . Het is zeker de
moeite waard om het eens mee te maken . Alles staat op het aanmeldingsformulier makkelijker kunnen wij het u niet maken .
Dan heel iets anders zoals u weet hebben we de jaarlijkse huiskeuring.
Deze huiskeuring bestaat uit het keuren van aquaria ,terraria en paludaria .
Deze zal op zaterdag 20 september 2014 plaats vinden en zal verzorgt
worden door de heer Holstijn. Ook al denkt u misschien daar komt mijn
aquarium niet voor in aanmerking dan kan ik u verzekeren dat de op en
aanmerkingen van de keurmeester u zeker verder kunnen helpen om een
mooi en gezond aquarium te krijgen .

!!!!!!!!! Dus geef u op voor 15 september !!!!!!!. Opgeven kunt u middels het inschrijfformulier dat u kunt inleveren in de glasbaars bij een
van de bestuursleden .
Henk van Spelden ( voorzitter )
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Myriophyllum scrabatum

Herkomst: Centraal Amerika
Myriophyllum die bij de meeste mensen beter bekend zal zijn als Aarvederkruid is een zuurstofplant die wit-roze stengels heeft die wel 250 cm lang kunnen worden. Aan deze lange stengels zitten grijsachtige geveerde bladeren die
7 tot 11 paar slippen bevatten. De slippen zijn doorgaans 4 tot 13mm lang en
staan in kransen van 4 langs de stengel. Myriophyllum groeit op een wortelstok
die zich tussen het slib op de bodem van de vijver vastzet. Myriophyllum doet
het in zoetwater ongeacht hier sprake is van voedselrijk of voedselarme omstandigheden. Hou er rekening mee dat deze plant zeer snel kan groeien en dan
een groot deel van de vijver in beslag zal nemen.
Myriophyllum bloeit boven het wateroppervlak van ongeveer juli tot en met
september met wijnrode bloemen. Myriophyllum bloeit met een 4 tot 15 bloemige aar van 5 tot 10 cm lang waaraan de bloemen in kransjes bloeien. Na de
bloei verschijnen vierdelige splitvruchten waarin de 2 tot 3mm grote zaden zich
bevinden. De zaden van de Myriophyllum zijn behoorlijk kiemkrachtig maar
de plant zal zich makkelijker vermenigvuldigen middels de worteluitlopers. De
handel vermeerderd de Myriophyllum door eindtoppen van ongeveer 20cm
lang te nemen. Deze worden afgesneden boven een knoop en weer geplant.
Myriophyllum heeft een “geheim” wapen tegen concurrerende planten zoals
wieren en algen. Dit noemen we Allelopathie wat wil zeggen dat Myriophyllum een stof uitscheid die de groei van concurrenten vertraagd of blokkeert.
Allelopathie is een maar weinig bekend en beschreven fenomeen. Door uitvoerig onderzoek hebben wetenschappers vastgesteld dat naast de Myriophyllum
onderstaande planten in staat zijn deze stoffen af te scheiden.
Bron:
http://onlinetuinieren.nl/tuinplanten-beplanting/waterplanten-en-zuurstofplanten/myriophyllumaarvederkruid.html
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Hallo mede Glasbaars leden
Hier is het tweede blad “Tussen lange Jaap en
Kuitje” van de Glasbaars.
Na een aantal goede reacties die we gehoord hebben, denken wij dat we de goede weg op gaan.
We kunnen het blad echter niet alleen maken, dus
ik blijf jullie ook vragen om mee te denken wat er
in het blad zou kunnen komen te staan.
Het kunnen leuke weetjes zijn die je wilt delen met de mede
'aquaristieken' of heb je vragen over verschillende dingen betreffende het
aquarium en zijn bewoners, stuur ze op en ik ga in de club kijken voor antwoorden.
Ik blijf jullie ook vragen om een stukje over je zelf en je aquarium onder het
kopje “de persoon en zijn vissen” zodat we onze hobby kunnen delen.
Je tekst kan je sturen naar redactie@deglasbaars.nl.

Inschrijfformulier huiskeuring categorie:







A1
A2
B1
B2
C1
C2

( gezelschap zoetwater)
( special zoetwater)
( gezelschap zeewater)
( speciaal zeewater)
( gezelschap terrarium)
( speciaal terrarium)

Inschrijf formulieren dienen uiterlijk 15 september
Ingeleverd te worden bij de secretaris of in de vis-beurs.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Tel No:
Datum
- 2014
Handtekening
(heeft u alles correct ingevuld?? Ook de categorie??)
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Kees Groot Horeca Den Helder
Groothandel voor horeca en grootverbruikers

Energieweg 9
1785 AD Den Helder
Telefoon: 0223 63 14 14
Fax: 0223 63 36 94
Mail: info@keesgroot.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:30 uur
Zaterdag: 09:00 - 12:00 uur

Woning- en projectstoffering
VAN ROSSUM WONEN
- Love your living -

Winkelcentrum Duinpassage
Texelstroomlaan 108-110

Den Helder
tel: 0223-636559

www.vanrossum-wonen.nl
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“De persoon en zijn vissen”
Wij zijn Bert en Simone Hilberts, en sinds een aantal maandjes lid van aquarium vereniging "de Glasbaars".
Onze hobby begon allemaal erg onschuldig toen ik een 20 cm bij 20 cm aquariumpje in de schuur zag staan....
Toch wel leuk om weer eens wat guppy's te hebben... dus hup naar de winkel
guppy's halen, plantjes, grint en voer...
En dan toch na 2 weken even op marktplaats kijken..... dat is toch ook een leuk
bakkie met licht kap, en nog goedkoop ook.
M'n ouders, inmiddels ook enthousiast geworden hadden ook een aquarium
gekocht op marktplaats, maar die bleek voor hun toch even te groot.
dus ruilen... en zo stond er binnen no time een aquarium van 80 cm.....
Bert is helemaal gek van garnalen, de chrystal red's, en de waaierhand garnalen... die moesten er zeker komen.
Dus gingen we enthousiast naar de Glasbaars om ons guppen bestand uit te
breiden met garnalen..
Meteen lid geworden, en ons opgegeven om te helpen achter de bar en in de
winkel..
Zonder enig verstand van zaken kochten we garnalen, en andere visjes, super
leuk..... maar......
Het noodlot trof ons, of eigenlijk het aquarium door onwetendheid.
Het ging een paar dagen goed, maar op een zondag ochtend was opeens ons
hele vissen en garnalen bestand dood....
We snapten er niks van, we hadden toch alles wat ze nodig hadden... ja dat
wel, behalve een paar weken geduld om de bak in te laten draaien...
Een dure en trieste les... toch hadden we de moed weer bij elkaar geraapt en
begonnen helemaal opnieuw..
Dit maal hadden we het aquarium 3 weken netjes laten indraaien, en voordat
er vissen en garnalen in kwamen het water meerdere malen laten testen.
Inmiddels draait de bak fantastisch, en alles groeit en bloeit, en jongt maar
aan ;-)
In die 3 weken konden we wel een nieuw vissen bestand samen stellen wat
goed bij garnalen samen kon.
In onze bak wonen nu vooral veel diverse soorten kleine garnalen, waaierhandgarnalen, een oranje dwerg kreeft, een aantal gourami's, algeneters, coridora's, kardinaaltjes, bijtjes, sulawesi slakken, en appelslakken.
Een "rustige" vredelievende bak, waar we met heel veel plezier uren in kunnen
kijken...
We hopen nog heel veel jaren veel plezier te hebben van ons aquarium, en het
plezier op, (zoals wij het noemen) "De GuppenClub" ;-)
Groetjes, Bert en Simone
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Beste leden,
Zoals jullie al op een andere plek in dit clubblad hebben kunnen lezen gaan
we ons 65jarige jubileum vieren op Vivarium 2014 in Nieuwegein.
De organisatie van Vivarium 2014 heeft ons gevraagd of wij de inricht van 4
show aquariums op ons kunnen nemen als vereniging.
Hierop hebben we volmondig ja gezegd en inmiddels hebben we al wat ideeën over hoe de inrichting van de aquariums eruit zou moeten komen te zien
m.b.t de "hard scape".
Voor de inrichting m.b.t de planten willen we graag een beroep doen op onze
leden voor overtollige stekken en/of grote planten / planten groepen die jullie
overhebben.
Aan welke planten denken we dan? We zoeken bv;
Valisneria
Valisneria giganthea
Javamos
Blyxa japonica
Anubia
Javavaren
Echinodorus soorten
Cabomba
Waterpest
Waterhoorn
Crytpo's
Glaceria maxima
Etc.
U ziet we kunnen eigenlijk alles wel gebruiken.
Kijk dus eens goed naar u bak als u begin / half November uw aquarium gaat
snoeien en breng op zaterdag 13 en/of woensdag 17 november uw snoeisel
naar de vereniging en misschien ziet u, uw stekken / planten wel terug in 1
van de 4 show bakken.
Stekken / planten die we niet in de showbakken hebben kunnen gebruiken
zullen we te koop aanbieden op de stand want mooie stekken / planten weg
gooien is natuurlijk doodzonde.
Namens het Vivarium team van de glasbaars alvast bedankt,
Niels

12

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS

13

a.v. “De Glasbaars”

Heeft alles voor
uw huisdier

Spoorgracht 30
1781 CD, Den Helder
Telefoon: 0223-684878
www.blokkerdiervoeding.nl

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

www.elektro-rama.nl
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Poecilia sphenops
Familie
Herkomst
Lengte vd vis
Lengte aquarium
Nederlandse naam

: Poeciliidae
: Van Mexico tot
Colombia
: 6 cm
: 60 cm
: Black Molly

Voeding
Het zijn omnivoren, eten vrijwel alle soorten visvoer, maar is vooral een algeneter. Mocht je last hebben van algen dan is de Black Molly een goede vis om te
houden, gezien deze graag algen eet. Deze alleseter lust klein levend voer,
diepvriesvoer, groenvoer en vlokvoer. Dit maakt het voor de aquariaan makkelijk om goed gevarieerd te voeren. Als groenvoer eten ze erwten, stukje komkommer en algen. In het voedselpakket mag plantaardig materiaal, veel groen
zoals algen niet ontbreken. Het zijn goede algenopruimers.
Kleuren en kweekvormen
Black Molly's is een kweekproduct waarvan de stamvorm veelal niet meer is
vast te stellen. In de handel worden bijna geen wildvang aangeboden maar nakweek uit Azië. De kleur van gekweekte molly's beperkt zich al lang niet meer
tot zwart. Witte, bonte en zelfs rode exemplaren zijn verkrijgbaar, zoals de zilvermolly en dalmatiërmolly. In de kweekvormen zijn ook soorten met verlengde vinnen en verschillende staart varianten. Sluierstaart, peddelstaart, of een
dubbele zwaard.
Water samenstelling
Een pH waarde tussen 7 en 8 en hardheid van 12 tot 30 is ideaal. Daar Black
molly's zich veel in brak water bevinden is het aan te bevelen om wat zeezout
(geen gewoon zout) aan het water toe te voegen. Met 1 eetlepel per 10 liter verkrijg je wat brak water. Een beetje zout helpt ook ter voorkoming van eventuele
ziektes. Nakweek exemplaren vanuit Azië/Tsjechë zijn zwakker en gevoeliger
voor ziektes.
Black molly's kunnen beter op hogere temperaturen van 27 tot 30 graden worden gehouden. Als het te koud wordt, kunnen ze sneller ziek worden. Ze zijn
gevoelig voor verandering van watertemperatuur.
Het visje is bevattelijk voor witte stip en schimmels.
Ze kunnen 2 tot 4 jaar oud worden.
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1. Plantengroei algemeen
Algemeen kan men stellen dat bij groei de plant in grootte en gewicht toeneemt. Groei
vereist synthese (aanmaak) van nieuwe bouwstenen, meestal in de vorm van complexe
organische bestanddelen. Mensen maken gebruik van metabolisme : organische bestanddelen worden afgebroken en verwerkt tot andere bestanddelen die we nodig hebben voor ons lichaam.
De plant heeft echter de beschikking over 2 mechanismen om groei te verwezenlijken :




photosynthese
metabolisme

Photosynthese
Zoals figuur 1 laat zien, vindt met behulp van licht, CO2 (Kooldioxide ofwel koolzuur)
en anorganische voedingsstoffen de photosynthese plaats.
Logisch is dat dit gedurende de dag plaatsvindt.
Een belangrijk kenmerk is dat er CO2 wordt opgenomen (fixatie) en er O2 (zuurstof)
wordt afgegeven.
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Metabolisme
Gedurende de nacht treedt het metabolisme in werking. Nu wordt echter O2 opgenomen en CO2 vrijgegeven.
Dit betekent dat de plant gedurende de nacht gewoon doorgaat met de opbouw van
complexe organische bestanddelen.

Driehoeksrelatie : nader bekeken in de artikelen
Het valt op dat de plant gebruik maakt van 3 relevante factoren :





licht
CO2
anorganische voedingsstoffen
Deze factoren zijn allemaal belangrijk voor een goede plantengroei : een gebrek aan
één van deze factoren zal onherroepelijk leiden tot een slechte of vrijwel afwezige
plantengroei. Deze artikelenreeks is daarom uitgesplitst in deze 3 hoofdfactoren, die
daarin uitgebreid onder de loep worden genomen.
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Kenmerken van visziektes
Door het uiterlijk en gedrag van de tropisch vissen iedere dag goed te observeren kan je een tropisch vis die mogelijk
ziek is herkennen. Niet alleen de uiterlijke kenmerken ook gedragskenmerken zijn een goede graadmeter om te
herkennen of een aquariumvis mogelijk
ziek is.
Sommige visziektes zijn overdraagbaar. Bij een zieke vis neem je direct
maatregelen. Om te voorkomen dat de visziekte kan verspreiden zet je de
zieke vis apart in quarantaine. In een quarantainebak kan je makkelijker de
tropisch vis observeren en behandelen met geneesmiddelen zonder dat het
aquariumwater word aangetast en de overige vissen daar last van hebben.
Bestudeer de vissen in je aquarium regelma-tig op afwijkend gedrag. Gedragskenmerken van een zieke vis zijn:
 Afzonderen van de school (bij scholen
vissen)






Apathisch gedrag vertonen







Op de bodem liggen

Bij de uitlaat van het filter hangen
Het samenknijpen van vinnen
Niet meer willen eten of minder willen
eten
Schuren langs decoratie en hout
Sneller ademen
Tegen het wateroppervlak hangen
Vreemde zwembewegingen

Aan de buitenkant kan een zieke vis ook
herkenbaar zijn. Uiterlijke kenmerken
zijn:
 Gaatjes of puistjes rond de kopstreek














Grijs witte vlekken op de huid
Met één kieuw dicht ademen
Opzwellen of vermageren van de vis
Rode bloederige plekken op het lichaam
Slijmerige witte ontlasting
Sterk rood of wit gekleurde kieuwen
Troebele ogen of witte waas
Veranderingen aan staart en vinnen
Verkleuring van de vis
Verwondingen
Wijd gesperde kieuwen
Witte puntjes op de huid

Na het behandelen van de vis moet er gekeken worden wat de mogelijke oorzaak is geweest om herhaling te voorkomen.
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Kijk, kies en koop in onze nieuwe web-

Kantoor- en printersupplies voor thuis en op kantoor,
Makkelijk betalen met iDEAL. Ukunt uw bestelling
ophalen in onze winkel (Industrieweg/Ravelijncenter) of
laten bezorgen. Kijk op www.egner.nl

Egner thuis op kantoor. Industrieweg 27, 1785 AG Den Helder, t: 0223 - 673333 info@egner.nl
Onderdeel van de noordhuis groep met vestigingen in Meppel, Zwolle, Emmeloord en Den Helder
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Planaria (platwormen)
Planaria zijn wormen en hebben een gladde, slijmerige huid
en zijn net plat geslagen slakken. Ze hebben meestal een of
twee paar ogen en hebben een
kenmerkende driehoekige of
een pijlpuntige kop.
Er zijn ongeveer 200 soorten
die in zoetwater leven. De soort die veruit het meest in aquaria wordt gevonden
is een witte soort die maximaal ongeveer 15 mm lang wordt en afgebeeld staat
op de foto's. Ze vermenigvuldigen zich via eieren die resistent zijn tegen vorst,
droogte en hoge temperaturen. De dieren worden binnengehaald via planten,
grond, dieren, water (uit een andere bak) en levend/bevroren voer (kan o.a. eieren bevatten).
Planaria eten afval, maar vooral ook graag dierlijk afval. Sommige soorten eten
ook eieren en jonge makkelijk te grijpen dieren. Verschalende garnalen en jonge garnalen kunnen daardoor slachtoffers worden.
Planaria kunnen zich zeer snel vermeerderen als er veel gevoerd wordt en dan
met name met dierlijk voer. De aanwezigheid van veel planaria wijst daarom
op te veel voer!
De dieren kunnen in slechte tijden in een soort stase gaan, waarin ze geen voer
nodig hebben. Zodra de omstandigheden weer beter worden, is er weer een explosie van planaria in de bak.
Er zijn echter wormen die vaak worden verward met Planaria. Voorbeeld hiervan zijn de Rhabdocoela (platwormen). Deze wormen zijn ongevoelig voor
flubenol, in tegenstelling tot Planaria.
Planaria doden niet direct garnalen en kreeften. Er zijn berichten dat ze (enkele
soorten?) een gif (toxine) produceren dat dodelijk is voor garnalen. Dit toxine
is bedoeld voor zelfverdediging en wordt gebruikt tegen alle bewegende objecten. Het gif zou alleen op korte afstand werken (zie dit artikel).
Dit komt echter niet overeen met mijn eigen ervaring. Ik heb in enkele bakken
al ruim een jaar planaria rond kruipen en zie geen enkel negatief effect, bij
geen enkele soort garnaal.
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Bestrijding:
Er zijn verschillende manieren om de planaria te bestrijden. Bedenk hierbij of
je ze 100% wilt uitroeien of dat het alleen gaat om hun aantal te verminderen.
1. Verminderen van voer: Door het geven van minder voer, is er minder eten
voor de planaria en zullen ze zich minder snel vermeerderen. Deze methode
werkt niet voor 100%.
2. Wegvangen: Je kunt zichtbare wormen wegvangen door ze af te zuigen met
een slang of ze met je vinger te verwijderen (is moeilijk!). Ook deze methode werkt niet voor 100%.
3. Hitte: Door het uitkoeken van materialen worden de wormen en de eieren
gedood (100%), maar het water moet dan ook echt kokendheet zijn. De eieren zijn bijzonder hitte resistent!
4. Roofvissen: Veruit de meeste vissen lusten geen planaria. De vissen die ze
wel lusten, zijn ook een gevaar voor garnalen en jonge kreeften!
5. Zuur water: Planaria verdragen geen water met een pH lager dan 4, maar de
eieren zijn resistent!
6. Chemische middelen: Middelen die tegen planaria helpen zijn panacur en
flubenol (zie Flubenol, dosering en toepassing en Panacur, dosering en toepassing). Je kunt die bij dierenartsen krijgen. Op ieder forum is er ook wel
iemand die kleine hoeveelheden wil versturen. Sinds enige tijd is er ook een
nieuw middel op de markt: No-Planaria van Biomax. Hoewel er ook positieve berichten zijn, staan op het forum echter verschillende meldingen van
geen of weinig effect van dit middel.
Wees met chemische middelen wel voorzichtig, want
 flubenol dood ook alle slakken en panacur
vele soorten slakken. Ook NO-planaria is
niet veilig voor alle soorten slakken.
 Verder kunnen slakken besmet zijn met planaria. De planaria leven dan in de schelp van
de slak en verhuizen dus met de slak mee als
de slak wordt verplaatst. Ook leven planaria
in kieuwen van andere dieren, waardoor ze
met die dieren meereizen.
 Door de vele dode dieren na een flubenol
behandeling kan rotting optreden met vorming van giftig nitriet als gevolg.
 Het belangrijkste: raak niet in paniek. Er is
geen direct gevaar voor de dieren!
Literatuur: http://www.aquarticles.com/articles/management/Ali_Planaria_Worms.html
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Taiwan Bee garnalen
Panda,
De laatste jaren zijn een aantal opvallende en
zeer mooie mutaties gekweekt uit
Caridina cf. cantonensis, het ons bekende
bijtje en Crystal Red. Deze kleurvarianten
zijn gekweekt door Taiwanese kwekers en
worden daarom wel Taiwan Bee genoemd.
In het begin werden exorbitante bedragen
van meerdere duizenden eu-ro’s tot zelfs 10.000 euro per dier betaald.
Door gestage kweek dalen de prijzen nu sterk en komen ze beschikbaar
voor de “gewone” hobbyisten.
Wine Red,
Het opvallende van deze kweekvarianten is
de dekking van de kleuren en de intensiteit.
Verder is opvallend dat ze weinig wit hebben op de kop.

Red Ruby,

De verschillende kleurvarianten hebben ook opvallende en fantasierijke namen ge-kregen:
Incredible hulk, (Black or Red) Panda, King Kong, Black Diamond, Blue
Bolt, Red Wine of Red Ruby.
De kleuren zijn zo opvallend en intens, dat ze makkelijk de vergelijking aan
kunnen met de bijzondere soorten die op Sulawesi worden gevon-den.
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De volgende kleur-tekening-combinaties worden benoemd:
Kleur:
Tekening:
Naam:
zwart
brede witte strepen
(Black) Panda
zwart
3 smalle witte strepen
King Kong
zwart
2 smalle witte strepen
King Kong
zwart
weinig tot geen wit
Extreme King Kong
zwart
geheel zwart dier
Black Diamond
groen
maakt niet uit
Incredible Hulk
bruin
maakt niet uit
?
rood
brede witte strepen
(Red) Panda/Wine Red
rood
3 smalle witte strepen
Red Ruby
rood
2 smalle witte strepen
Red Ruby
rood
weinig tot geen wit
Red Ruby
rood
geheel rood dier
Extreme Red Ruby
licht blauw
maakt niet uit
Blue Bolt
licht rood
maakt niet uit
Red Bolt
donker blauw 3 witte strepen
(Blue) Panda
donker blauw 2 witte strepen
King Kong
donker blauw weinig tot geen wit
Extreme King Kong
donker blauw geheel blauw dier
Blue Diamond
Let op: Er is geen officiële naamgeving. Deze namen circuleren in de hobby,
maar de kans is groot dat bepaalde kleurvormen anders benoemd zullen worden
in de komende jaren. De kans op definitieve namen wordt groter als meer hobbyisten deze dieren krijgen en kweken. Als je andere namen en/of kleurvormen
tegenkomt, laat even weten via mail en ik voeg ze toe. Discussies kunnen gevoerd worden op het forum. Mijn persoonlijke mening is dat we beter over de
kleur kunnen praten. Bijvoorbeeld Panda, King Kong, Extreme King Kong en
Black Diamond zijn Zwarte Taiwan Bee. Sinds enige tijd zie je selectieproducten optreden met de namen die ook voor de hoge gradaties van Crystal Red
en Crystal Black worden gebruikt, zoals Mosura.
Black Panda,
De eerste dieren van deze kleurvarianten zijn
gekweekt door een Taiwanese kweker, maar ze
komen sporadisch ook voor bij andere kwekers. Selecteren is daarna nodig om ook de gewenste nakweek te krijgen. De Taiwanese kweker is het gelukt om stabiele stammen te kweken en zo de basis te leggen voor een nieuwe
generatie van het bijengarnaaltje.
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Red Ruby,
De favoriete kleur en tekening van de garnalen is land of streek gebonden. In zuid-oost
Azië zijn dieren met een groot zwart aandeel
erg in trek.
Europese kwekers hebben liever lichtere kleuren. In Japan is de zwarte tijger die in Duitsland is gekweekt weer erg in trek.
Blue Bolt,
Al de verschillende kleurvarianten hebben ongeveer dezelfde eisen aan het water en de
leefomstandigheden.
Sommige zijn echter een stuk sterker en kunnen ook afwijkende omstandigheden goed an.
Dit komt door de inspanning van kwekers om
sterkere dieren te kweken. De hoop is dat dat ook met de nieuwe kleurvarianten gaat gebeuren.
Blue Bolt x King Kong,

De ideale omstandigheden zijn:
Bakgrootte: vanaf 10 liter
Aantal dieren: vanaf 10
Inrichting: Grind met stenen (bijvoorbeeld lavasteen), hout en/of bamboe, fijnbladige planten zoals mos (planten zijn absoluut niet noodzakelijk), herfstbladeren (noodzakelijk voor optimale kweek!)
Filter: Een luchtaangedreven sponsfilter, liefst met uitwendige spons.
Temperatuur: Best tussen 20 en 25 °C, maar lager mag (maar dan
kweken ze langzamer tot niet)
Hardheid: Liefst zacht water
Geleidbaarheid: Laag (12 tot 200 μS)
pH: Relatief laag (6-7)
Voer: Speciale korrels/stofvoer, vlokvoer en herfstbladeren.
(Zie ook) Het voeren van Caridina-achtige garnalen
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Overig: Goede beluchting en matige tot sterke stroming is sterk aan te
bevelen.
Bijzonderheden: Sterke stijging van temperatuur moet voorkomen worden. Dit kan sterven van dieren (met name jongen) tot gevolg heb-ben.
Daling van temperatuur verdragen ze veel beter.
Kweek: De mooiste kleurvormen komen voort uit een combi van verschillende kleurvormen. Selecteren op kleur is dus niet nodig en misschien zelfs af te raden. Zie ook Genetica van de Taiwan Bee en Genetica Blue Bolt en Red Bolt.
Op grond van de kleurontwikkeling van de eieren is een voorspelling te
doen welke kleur de jongen krijgen:
Rood: de eieren beginnen licht bruin, dan donker oranjebruin en vlak
voor het uitkomen worden ze doorzichtig oranjebruin.
Zwart/blauw: de eieren beginnen licht bruin, dan donker oranjebruin en
vervolgens bijna zwart gevolgd door blauw vlak voor het uitkomen.
Als een vrouwtje zowel eieren draagt van TB-jongen als van CR-jongen,
komen de laatste als eerste uit het ei. De TB-jongen kunnen nog vele
dagen langer in het ei blijven.
Soms zolang dat het vrouwtje verschaald terwijl ze nog eieren draagt.
Er zijn berichten dat deze kleurvormen niet te selecteren zijn.
Als je het wel probeert, schijnen ze na een paar generaties niet meer
levensvatbaar te zijn!
Er zijn echter kwekers die deze stelling naar het rijk der fabelen sturen
op grond van hun kweekervaringen.
Wine Red

Alle foto’s zijn gemaakt door: Chris Lukhaup
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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:
M. Oppelaar
G. ter Velde
A.M. Werkman

Doorzwin 4252
Chrysantenhof 44
Zandvaart 61

1788 NV Julianadorp
1782 LT Den Helder
1764 NL Breezand

Adverteren voor leden/donateurs gratis

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs
Visbeursnieuws
Helaas de vakantie is voor de meeste aquarianen (oten) alweer voorbij en we zijn weer
druk bezig, zo ook voor ons aquarium deze heeft na de vakantie periode en zeker de
weken die zeer warm zijn geweest meestal toch een (kleine) terugval gehad en dit moet
natuurlijk gecontroleerd worden en dat is niet alleen de waterkwaliteit beproeven ,
maar ook hoe zien de planten eruit en hoe reageren de vissen.
Nu de maand september er weer is worden weer elke twee weken frissen planten van
de groothandel aangevoerd, maar onze huiskwekers blijven dit natuurlijk elke week
doen zoals het Hoornblad dat inkoop al € 2,22 kost EX B.T.W. bij de groothandel maar
bij ons voor de belachelijke lage prijs van € 1,75 word verkocht.
In ons hoekaquarium zwemmen nu de Chinese Danio’s maar dan in hun goud vorm en
dan pas zie je hoe mooi ze uitkomen in het aquarium deze week een groter formaat
gekocht voor bij u in het aquarium en voor maar € 2,00.
Niet geheel nieuw maar terug in ons assortiment de Rasbora Urophthalmus een visje
dat goed in zijn recht komt in een wat kleiner aquarium en de Rasbora Eindoveri een
iets groter visje in de Rasbora soort en dus respectievelijk €0,80 en € 1,40 kost.
In de aanbieding deze maand de Bloedvlektetra normaal € 2,55 en nu voor € 2,25
En het Blaauwoogje dat normaal € 1,50 kost nu voor maar € 1 euro en nu ik dit opschrijf lijkt het wel reclame voor een grootgrutter.

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

