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a.v. “De Glasbaars”

van Galenstraat 59
1782 EV Den Helder
0223 6-131-96

BIJNA alles op het gebied van ZOET - & ZEEWATER.
Altijd meer dan 300 soorten zoetwatervis in voorraad
LEDEN VAN DE GLASBAARS 15 % KORTING
op aquariumgebied op niet afgeprijsde artikelen

openingstijden
maandag van 13.00 tot 18.00
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00
zaterdag van 10.00 tot 17.00
zondag zijn wij gesloten
Webwinkel : dszdenachtegaal.nl

e-mail: info@dszdenachtegaal.nl

WIJ BEZORGEN IN DE KOP VAN NOORD HOLLAND
Pinnen in de winkel is uiteraard geen bezwaar

Meester Reenders Optiek wordt OOG & DESIGN
U komt 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
Spoorstraat 109
1781 JE Den Helder
Tel 0223-627171

WIJ ADVISEREN U GRAAG

Winkelcentrum De Riepel
Schoolweg 51
1787 AV Julianadorp
Tel 0223 627171

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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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.
Lidmaatschap:

(inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar

€ 55,00

Lidmaatschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

€ 37,50

Jeugdlidmaatschap:

(inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar

€ 30,00

Donateurschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

€ 30,00

Aanmelden:

Gedurende de openingstijden bij medewerkers van de Visbeurs.

Betaling:

Dit geschiedt jaarlijks per automatische incasso
naar IBAN NL80INGB0001618092 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,--

p/j
p/j
p/j
p/j
p/j
p/j
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Bestuur
Voorzitter
voorzitter@deglasbaars.nl

Henk van Spelden
Fresiastraat 9

tel. 625460
1782 NS Den Helder

Secretaris
secretaris@deglasbaars.nl

Betty Vellinga
Sperwerstraat 45

tel. 750799
1781 XC Den Helder

Penningmeester
penningmeester@deglasbaars.nl

Willem Hiddingh
Steengracht 28

1781 RT Den Helder

Comm. materiaal
comm.materiaal@deglasbaars.nl

Henk Steenwijk
Hugo de Grootstraat 21

tel. 06-11517873
1782 NG Den Helder

Lid bestuur

Jolanda Wiersma
Koekoekstraat 42

tel. 06-15952829
1781 WG Den Helder

Kantine
kantine@deglasbaars.nl

Richard Kramer

tel. 06-54215872

Redactie
redactie@deglasbaars.nl

Ronald van ‘t Ent

tel.06-14472066

Ledenadministratie
Betty Vellinga

ledenadministratie@deglasbaars.nl

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
Openingstijden: woensdag 19:00
4

Verenigingsinformatie

Simone Hilberts
Willem Hiddingh
Henk Steenwijk
Ans Borstel-Vos

Tom Wensink
Henk van Spelden
Ronald van ’t Ent

- 21:30 uur, zaterdag 10:00 - 12:00 14:00 - 17.00 uur

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
Kantinemedewerkers

kantine@deglasbaars.nl

Richard Kramer (Finan. Beheerder)

tel. 06-54215872

Cor Tuithof

tel. 06-23016622

Bert Hilberts

tel. 0223-683470

Openingstijden: woensdag 19.00 - 21.30 uur, zaterdag 14.00 - 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
Onderwerp
27 januari 2015
verrassing
20 maart 2015
lezing Costa Rica
10 april 2015 algemene ledenvergadering

Verenigingsinformatie

Tijd
20:00 - ?????
20:00 - ?????
20:00 - ?????
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Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft 12 januari een bestuursvergadering gehouden waarbij een aantal punten aan de orde zijn gekomen , waarvan wij u op de hoogte willen brengen . Ten eerste
de datum van de algemene ledenvergadering 2015 is vast gesteld op vrijdag 10 April
aanvang 20.00 uur in het verenigingsgebouw aan de Rozenstraat 17 a te Den Helder .
Op deze avond zal er een bestuurswijziging plaats vinden t.a.v. het voorzitterschap . Ik
heb het besluit genomen om mijn functie als voorzitter van de vereniging te beëindigen. Aangezien ik buiten de vereniging nog meerdere taken heb is de druk die ik ervaar een der mate belasting dat ik een keus moet maken door meerder taken af te stoten
waardoor ik tot dit besluit gekomen ben . Op de agenda van april die u kunt verwachten
in het verenigingsblad van februari zal er verder op ingegaan worden . Ook zullen de
verslagen van de verschillende geledingen in het blad van februari geschreven staan .
Ook aan de orde is geweest om eens te kijken om het verenigingsblad eventueel digitaal aan te maken met uitzodering van degene die liever het blad in handen willen hebben , ook dit zal op de jaarvergadering te sprake komen . Op 20 maart zal er een lezing gehouden worden door de heer Bert van Geel uit Friesland. Hij zal een lezing houden over Costa Rica het moet uitzonderlijk mooi zijn en zoals het een fries betaamt
heeft hij aan gesprekstof geen gebrek . Wij hopen dat er veel mensen naar deze lezing
komen kijken en luisteren .

Henk van Spelden (voorzitter)
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BETTA SPLENDENS - KEMPVIS
Uiterlijk:
Lengte 6 cm. De Siamese kempvis is een van de
bekendste vissen. De mannetjes vallen vooral op
door hun lange sluiervinnen. De vrouwtjes hebben
deze sluiervinnen niet en zijn meestal kleiner dan
de mannetjes. Je komt deze vissen tegen in allerlei
kleuren, zoals rood, blauw, paars of blauwgroen.
Deze vissen hebben een labyrintorgaan, zo zijn ze
in staat om in zuurstofarm water naar lucht te
happen en zo te overleven in de natuur.
Herkomst:
Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam
Inrichting:
Voor deze vissen is een aquarium nodig van 60 centimeter. Inrichten met dichte beplanting,
liefst tot aan het wateropppervlak, ook drijfplanten omdat ze daar hun schuimnesten in bouwen. Met een donkere bodem komen de kleuren van de Kempvis nog mooier uit. Niet te veel
stroming en een gedempte verlichting is aan te raden.
Water:
Temperatuur: 23-27 graden ,PH: 6-7,5, GH: 5-19
Voeding:
Deze vissen zijn alleseters, zowel levend voer als diepvriesvoer, zoals zwarte muggelarven,
watervlooien, cyclops, artemia ,en droogvoer. Ook groenvoer lusten ze graag.
Karakter:
Je kunt van deze vissen geen 2 mannetjes bij elkaar zetten, ander zullen ze elkaar letterlijk
doodvechten. Zet 1 mannetje altijd met meerdere vrouwtjes, want als je maar 1 vrouwtje erbij
zet wordt ze flink opgejaagd en raakt ze dus erg gestresst als het mannetje wil paren. Het is
een sterke territoriumverdediger. Toch is de Kempvis wel geschikt voor in een gezelschapsbak, let wel dat je er geen Sumatraantjes bijzet omdat die in de vinnen van de Kempvis zullen
gaan bijten en hem “kaalvreten”.
De lucht boven het water moet dezelfde temperatuur zijn als het water zelf, als dit niet het
geval is kan de vis ziek worden of zelfs doodgaan. Ze zwemmen in de bovenste en middelste
waterlagen.
Kweek:
Het mannetje maakt een schuimnest, dit ziet er uit als een soort luchtbelletjes die aan elkaar
gemaakt zijn, dit zit dan tegen een bladrand of een drijfplant aan. Gebruik een kweekbak zonder stroming in het water en voer de ouders eerst goed met zwarte muggenlarven. De temperatuur mag naar 29/30 graden. Het mannetje imponeert het vrouwtje met zijn vinnen en
omstrengelt haar onder het nest, na een paar keer zal het vrouwtje eitjes lossen, het mannetje
vangt ze op en spuugt ze in het schuimnest. Na de eiafzetting het vrouwtje uitvangen anders
wordt ze de dood ingejaagd. Het mannetje verdedigt fel zijn nest. De jongen komen na 1 à 2
dagen uit. De jongen blijven dan nog zo'n 2 dagen in het nest hangen voordat ze vrij gaan
zwemmen. Dan wordt het ook tijd om het mannetje uit te vangen, anders worden de jongen
alsnog opgegeten. De jongen kun je opkweken met fijngewreven droogvoer of artemianaupliën.
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Hallo mede Glasbaars leden
Er is weer een maand voor bij dus hier is weer een nieuwe uitgave van “Tussen lange
Jaap en Kuitje” van de Glasbaars .
Het blad ziet er deze en komende maand er wat anders uit
door dat er stukjes in staan van elk onderdeel van de vereniging. Voor de algemene ledenvergadering. Ook wil ik
iedereen vragen om een e-mail te sturen naar de redactie
zo dat de leden lijst kan worden aangevuld. Er hoeft niet
veel in te staan wel je naam en adres zo dat het e-mail aan
de goede persoon word gekoppeld.
Er worden nu wel wat stukjes ingestuurd (waarvoor dank) maar ik wil jullie toch blijven vragen om een stukje over je zelf en je aquarium onder het kopje “de persoon en
zijn vissen” zodat we onze hobby’s en ideeën kunnen delen.
Je tekst kan je sturen naar redactie@deglasbaars.nl zorg er wel voor dat het binnen is
voor de 20 van iedere maand.

van Galenstraat 59
1782 EV Den Helder
0223 6-131-96
BIJNA ALLES OP GEBIED VAN DIERENVOEDERS
Ongeveer 30 merken honden voer
Ongeveer 20 merken katten voer
15 soorten kattenbak vulling
Alle soorten Vogelvoer
verschillende soorten voeders voor
knaagdieren-paarden, hangbuikzwijntjes
enz, enz
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Voor Uw huisdier verkopen wij ook :
vitamines
bestrijdingsmiddelen
onderhoudsmiddelen
Speelgoed
huisvesting

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
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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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Jaarverslag Kantine 2014
Het jaar 2014 is voor de bar positief geëindigd
De verwachte begroting is ruimschoots gehaald.
Al met al een mooi eindresultaat ondanks de matige start in de eerste maanden van het
jaar.
Door dat we nu tot 11.00 uur open zijn is de baromzet gestegen
Naar verwachting zal in het jaar 2015 hopen we
dat de baromzet omhoog gaat omdat er nu weer
een vaste groep is die het fijn vinden om gezellig
samen te zitten.
In tegenstelling tot vorig jaar is de Zaterdagmiddag nu ook weer meer belangstelling dat komt ook
de omzet te goede
Kortom we hebben een goed jaar achter de rug.
We willen iedereen hartelijk bedanken dat we dit
met zijn allen hebben bereikt
Gr het bar team

Jaarverslag commissaris materiaal
Na een druk jaar in 2013 waar van alles is gebeurd in en om de vereniging hebben we
dit jaar een rustig jaar gehad
Er zijn wel wat kleine dingetjes gedaan maar dat mocht geen naam hebben
Nu gaan we er dit jaar toch weer tegen aan want de steeg zit in de pen om deze een
aantal centimeters omhoog
Te brengen , vanwege het water dat blijft staan in de steeg
bij deze wil ik wel even melden dat ik stop als commissaris materiaal wegens lichamelijke beperkingen en vraag bij deze
of er iemand is die deze taak zou willen overnemen desnoods wil ik het
wel samen doen maar alleen lukt niet
meer
Henk Steenwijk
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Agenda voor de algemene ledenvergadering
a.v. “ De Glasbaars”
Aangesloten bij de N.B.A.T
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering,
welke wordt gehouden op vrijdag 10 april 2015 in het verenigingsgebouw aan de
Rozenstraat 17 a te den Helder , aanvang 20.00 uur.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Opening, mededelingen en ingekomen stukken .
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 25 april 2014.
Jaarverslag secretaris .
Jaarverslag commissaris materieel .
Jaarverslag penningmeester .
Verslag financiële commissie . (dient volgens de reglementen schriftelijk te
worden ingediend)
Verslag visbeurscommissie.
Verslag kantinecommissie .
Verslag redactiecommissie .
Vaststellen van de begroting 2015 / bestuursbeleid 2014. ( begroting ter vergadering aanwezig)
Verkiezing bestuursleden .
Verkiezing leden voor de financiële commissie .
Verkiezing kernleden .
Verkiezing leden voor de kantinecommissie .
Verkiezing leden voor de redactiecommissie.
Voorstellen van de leden .
Rondvraag .
Sluiting.

Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris .
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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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Jaarverslag Redactie 2015
Afgelopen jaar heeft de redactie een aantal wijziging mee gemaakt de eerste 5 verenigingsbladen zijn gemaakt door Jan Moorman en Willem Jas en de laatste 5 door Ronald van ’t Ent. Ik probeer onze vissen hobby op een zo breed mogelijk vlak belicht.
De boekjes worden nu op de club gedrukt en gevouwen en geniet met hulp van Henk
van Spelden, Willem van de graaff en Leen Tameris en als het dan helemaal tegen zit
help Willem hiddingh allemaal bedank voor het afgelopen jaar.
Bijzondere voorvallen zoals welke binnen de vereniging plaatsvinden en uitslagen van
wedstrijden waaraan leden van onze vereniging deelnemen worden gepubliceerd. Het is
echter niet mogelijk om alle artikelen zelf te schrijven. Daarom zoekt de redactie naar
kopij in boekwerken , internet of artikelen uit verenigingsbladen van andere aquarium
verenigingen. Deze artikelen worden altijd voorzien van bronvermelding.
Het verenigingsblad wordt ook gepubliceerd op internet via onze website
www.deglasbaars.nl. Afbeeldingen en illustraties zijn daar in kleur gepubliceerd.
Onze website wordt beheerd door Sven van Spelden waar ook ons verenigingsblad is te
lezen.
Copy aangeleverd door de leden zijn altijd meer dan welkom.
Ook het komende seizoen hoopt de redactie weer een blad uit te kunnen brengen dat
ook naar buiten toe representatief is voor onze vereniging.
Ronald van ‘t Ent
Redactie
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6. CO2: Fixatie + licht
Bij voldoende licht zal de plant CO2 gebruiken als koolstofbron. Dit noemen
we fixatie. De photosynthese-curve zoals we die gezien hebben in artikel 3
is bepaald door te meten hoeveel CO2 de plant fixeerde bij een bepaalde
golflengte.

De lichtintensiteit bepaald hoeveel
CO2 er gedurende een bepaalde
tijdsperiode kan worden opgenomen. In het volgende voorbeeld
laten we een situatie zien wat er
gebeurt bij 1 of 2 ingeschakelde
TL-buizen.

In figuur 2 zien we duidelijk dat meer licht leidt tot een hogere CO2-fixatie
en dus een grotere behoefteaan beschikbaar CO2.
Beschikbaar CO2 in het water
Er bestaat een relatie tussen de pH en de KH die ons iets kan zeggen over de hoeveelheid CO2 die voorkomt in het aquariumwater. De volgende tabel geeft een indicatie :

16
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RICHTTABEL OPTIMAAL CO2 BEREIK

Let wel, deze tabel geeft dus een indicatie van het CO2-gehalte in relatie tot de pH en
KH (carbonaathardheid in duitse hardheidsgraden). Als we de pH en de KH meten,
kunnen we eenvoudig het globale CO2-gehalte (in mg CO2 per liter) bepalen. Ideaal is
een pH van 6,6 en KH van 3 tot 4. Dit betekent zwakzuur water met een redelijke carbonaathardheid.
Het ideale CO2-gehalte
- lager dan 5 mg CO2 / ltr : te weinig CO2 voor voldoende assimilatie
- tussen 15 - 30 mg CO2 / ltr : ideaal en genoeg CO2 voor optimale assimilatie
- hoger dan 30 mg CO2 / ltr : remt in het algemeen de groei van de vissen af; erg hoge
concentraties (>40 -- 100) leiden tot ademnood bij de vissen omdat het zuurstof uit het
water verdreven wordt.
Streven we een goede plantengroei na, dan zal er dus ook voldoende CO2 voorhanden
moeten zijn. Als we na het meten van de pH en de KH in de groene vlakken van de
tabel terecht komen, dan weten we in ieder geval dat het water waarschijnlijk voldoende CO2 bevat voor een goede plantengroei en dat deze waarde niet te hoog is om schadelijk te zijn voor de vissen door een ongewenste zuurstofuitdrijving.
17
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Pogostemon helferi
De Pogostemon helferi is een redelijk nieuwe plant
in de aquarium hobby. De plant is niet bijzonder
veeleisend als het om licht gaat, maar hoe meer licht
er is hoe compacter hij groeit en de compacte vorm
is wat de meeste mensen aantrekkelijk vinden. Onder minder licht zal de plant hoger groeien (tot 15
cm), terwijl veel licht resulteert in compacte scheuten die niet langer zijn dan 5-8 cm.
De helferi ziet er het beste uit wanneer deze wordt geplant in kleine groepen of hij
kan zelfs in grotere groepen op de voorgrond van het aquarium worden geplaatst,
tevens is de Pogostemon te plaatsen tussen of op stenen en hout.
Doordat het een relatief snel groeiend plantje is zullen er extra voedingsstoffen aanwezig moeten zijn, ijzertekort komt soms voor en dit is te zien aan dat de nieuwe
bladeren geel zijn, maar dit is gemakkelijk te behandelen met behulp van plantenvoeding in de aanbevolen doseringen.
Het snoeien van de planten moet worden gedaan door hele scheuten te verwijderen,
dan kan het licht en de voedingsstoffen goed tot de resterende scheuten doordringen.
Co2 verrijking is zeer wenselijk en stimuleert de groei, maar er zijn ook aquarianen
die zonder co2 toevoeging succes hebben met de helferi. De Pogostemon helferi
groeit bij 20-30 ° C.
Nederlandse naam: Downoi
Herkomst: Thailand
Plaats: Voorgrond
Max. lengte: 8cm
Temperatuur: 20 tot 30 graden
Lichtbehoefte: normaal tot veel
De pogostemon groeit ook op hout en andere decoratie. Deze is vast te binden met
binddraad.
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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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Cherry- of Vuurgarnaal
Naast vissen zijn er talloze andere dieren die je in
een aquarium kunt houden. Slakken waren al langer
populair, maar de garnaal krijgt een steeds grotere
populariteit. De cherry- of vuurgarnaal is zeer geschikt voor het aquarium. Ze zijn zeer makkelijk te
houden, planten zich snel voort en zijn prachtig van
kleur. Voor u beslist om deze kleine garnalen aan te
schaffen, zult u eerst goed naar uw vissenbestand
moeten kijken. Grote vissen en jagende vissen zijn
absoluut geen goede combinatie met garnalen. Garnalen bij Cichliden daar moet u maar
helemaal niet aan beginnen; de garnalen zullen binnen enkele seconden opgegeten worden en dat is zonde van deze mooie dieren.
Wetenschappelijke naam: Neocaridia denticulata sinensis var. red.
Nederlandse naam: Cherrygarnaal, Vuurgarnaal, Bloedgarnaal
Familie: Neocaridina
Herkomst: Azië: poeltjes en stroompjes in Taiwan.
Lengte
Tot ongeveer 3 centimeter.
Geslachtsonderscheid
Alleen de volwassen vrouwtjes hebben de kenmerkende rode kleur, de mannetjes zijn
vrij wit van kleur, met soms een lichtrode waas.
Huisvesting
Cherrygarnalen stellen geen hoge eisen aan de beplanting, zuurstofrijke planten stellen
ze echter wel op prijs. Denk hierbij aan Cabomba, Vallisneria etcetera. Zorg wel voor
een flinke pluk Javamos, waar de kleine garnaaltjes zich in kunnen verschuilen. Dit is
zeker van belang als je je garnalen bij andere aquariumvissen houdt. Overigens voldoen
andere mossoorten ook. Een klein filtertje met een pluk watten erin voldoet voor Vuurgarnalen, het zijn geen grote vervuilers. Tevens bestaat er het gevaar dat kleine garnaaltjes worden opgezogen als je een sterke filter gebruikt. Het is daarom aan te raden je
filter te bedekken met een panty of filtersok om dit te voorkomen.
Karakter
Cherrygarnalen zijn drukke beestjes, ze zwemmen er lustig op los. Je zult ze echter ook
vaak aantreffen op of onder een blad. Echter ook dan zul je hun pootjes constant zien
bewegen. Cherrygarnalen hebben geen groot aquarium nodig, een Aqua40 (inhoud ca.
30 liter) voldoet prima. Houdt de garnalen met minimaal tien stuks, het zijn echte gezelschapsdieren. Als je ze met minder dan tien houdt, zullen ze schuw worden en hun
typische, drukke gedrag niet vertonen. Ook de voortplanting verloopt dan minder voor21

a.v. “De Glasbaars”
spoedig. Houdt er daarom het liefst zo veel mogelijk. Overigens kun je in een klein
aquarium als een Aqua40 zo'n honderd (!) Cherrygarnalen houden. Ze kunnen 1,5 tot 2
jaar oud worden mits goed verzorgd.
Waterwaardes
Temperatuur: 18 -26 Ph: 5,5 - 8,5 Gh: 4 - 12
De waterwaarden zijn niet erg van belang, vuurgarnalen zijn vrij sterke beestjes die
veel kunnen hebben. Een lage No2, No3 en Cu (koper) waarde is wel van belang.
Voeding
Vuurgarnaaltjes zijn echte opruimers, ze eten dan ook bijna alles:
Algentabletten
Granulaatvoer
Vlokvoer
Hun eigen schilden
Dode soortgenoten of dode visjes
Gekookte of geblancheerde groenten (broccoli is vaak favoriet!)
Diepvriesvoer
Vis
Zorg er in ieder geval voor dat het voer vrij snel naar de bodem zinkt, anders zullen ze
het niet eten.
Kweek
De voortplanting is erg simpel, je hoeft geen speciale maatregelen te treffen. Cherrygarnalen zijn na een maand of drie volwassen en geslachtsrijp, de vrouwtjes krijgen
dan hun rode kleur. Een ander onderscheid tussen man en vrouw is dat de vrouwtjes
groter en dikker worden dan de mannetjes. Buiten de zwangerschap herken je de
vrouwtjes aan het gele schildje achter hun kop. Als er eitjes zijn, is dat zeer makkelijk
te zien. Het vrouwtje zorgt voor de eitjes, ze draagt ze onder haar lijf in een dun vlies
en bewaaiert de eitjes constant met haar pootjes. De eitjes zijn geel/wit tot donkergroen
van kleur. Als de eitjes donker kleuren is dit een teken dat ze snel uit gaan komen. De
draagtijd is zo'n twee tot vier weken, dit verschilt nogal eens. De jongen groeien zeer
snel, al na ruim een week zijn ze twee keer zo groot als dat ze waren.
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Rhabdocoela (platwormen)
Deze wormen komen in vrijwel elke bak voor. Meestal worden ze niet of slechts zelden
opgemerkt, omdat de aantallen laag zijn en ze voornamelijk in de bodem leven.
Ze zijn ongevaarlijk voor onze diertjes. Veel mensen zien ze aan voor Planaria, maar
het zijn geen planaria. Ze zijn ook ongevoelig voor de middelen waarmee Planaria bestreden kunnen worden.

Een Rhabdocoela-worm op de ruit van het aquarium op ongeveer ware grootte.
Wetenschappelijke naam:
Rhabdocoela
Uiterlijk:
Een witte platworm die behoort tot de Turbellaria.
Ze hebben geen duidelijke kop, maar soms zijn oogvlekken zichtbaar.
Ze zijn ongeveer 1,5 tot 5 mm lang.
De doorsnede is plat-ovaal (dus niet rond!).
De mondopening zit aan de buikzijde.
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Vergroting. De kop van het dier is aan de rechter kant.
Verspreiding:
Praktisch wereldwijd in zowel zoet als zout water.
Voedsel:
Deze wormen eten bacteriën en andere micro-organismen. Sommige soorten eten ook
jonge (nog zeer kleine) slakken. Voor garnalen, kreeften en vissen zijn deze wormen
ongevaarlijk.
Ze eten ook eiwitrijk voer, zoals vlokvoer en dierlijk diepvries voer.
Voortplanting:
Deze wormen kunnen zich op twee manieren voortplanten: door deling en eieren.
Voortbeweging:
Deze dieren bewegen kruipend/glijdend. Vaak zitten ze op het glas of in de bodem.
Hoe komen ze in de bak:
Meestal worden ze in de aquaria geïntroduceerd door planten, stenen en grind/zand.
Diagnose:
Vaak kruipen deze wormen over de ruiten van de bak, zoals slakken. Vooral in bakken
in de opstartfase kunnen ze in zeer grote aantallen voorkomen. Bij uitbundig voeren
met eiwitrijk voedsel, nemen ze ook in aantal toe.
Onder een microscoop of een uitvergrootte foto is goed te zien dat ze niet zoals planaria een duidelijke kop hebben.

Vergroting. De kop van het dier is aan de rechter kant.
Bestrijding:
Eigenlijk is bestrijding niet nodig. Ze zijn immers onschadelijk voor onze diertjes.
Deze wormen worden graag gegeten door vissen en andere rovers (kreeftjes, Palaemonetes-soorten, sommige kleinere Macrobrachiums.
Vermindering van voeren zorgt er in de regel voor dat ze vanzelf verdwijnen. Je raakt
ze echter nooit voor 100% kwijt.
In tegenstelling tot Planaria zijn ze ongevoelig voor Flubenol en Panacur.
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Xiphophorus Helleri - Zwaarddrager
Familie: Poeciliidae (levendbarende tandkarpers)
Vindplaats: Mexico, Guatemala en Honduras.
Lengte:
Zwaarddragers worden in het aquarium doorgaans niet langer dan
10 tot 12 centimeter, maar in de natuur zijn er
grotere exemplaren gesignaleerd.
Geslachtsonderscheid:
Zwaarddragers hebben hun naaam te danken aan de onderste verlengde vinstralen die
bij de mannelijke vissen het typische 'zwaard' vormen. Daarnaast zijn de mannetjes,
evenals alle andere eierlevendbarenden, herkenbaar aan hun gonopodium. Het lichaam
van de vrouwtjes is groter en voller en ze hebben een afgeronde staart.
Bij de mannen worden de geslachtskenmerken niet allemaal te gelijk zichtbaar. Je hebt
vroege mannen die alle geslachtskenmerken vertonen met 3 maanden, en late mannen
die dat pas krijgen tussen de 10 en 18 maanden. De laatste worden veel groter en forser
dan de eerste groep en krijgen relatief veel dochters en de eerste groep vooral zonen.
Hoewel de vroege mannen kleiner blijven dan de 2 groep is 8cm exclusief zwaard als
normaal te beschouwen. na het ontwikkelen van het zwaard zullen vroege mannen ook
nog wat door groeien. Bij late is dat niet het geval.
Huisvesting:
Zwaarddragers kunnen in een aquarium van ongeveer 100 centimeter lang worden gehouden, maar omdat de mannetjes vrij veel ruimte nodig hebben voor de balts, die het
hele jaar door plaatsvindt, is het beter om ze nog meer ruimte te bieden. Om dezelfde
reden moet het aquarium niet al te dicht beplant zijn, zodat de vissen voldoende zwemruimte hebben.
Sociale eigenschappen:
Deze vissen stellen zich (enkele uitzonderingen daargelaten) vreedzaam op ten opzichte van andere aquariumbewoners, wat ze uitermate geschikte vissen maakt voor het
gezelschapsaquarium. In de meeste gevallen gaan zelfs de mannetjes onderling goed
met elkaar om. Aangezien de mannetjes erg actief zijn inhun pogingen te paren, is het
aanbevelenswaardig om ze met meerdere vrouwtjes samen te houden. De dieren houden zich in alle waterlagen op, maar hebben een voorkeur voor de bovenste waterlaag.
Zwaarddragers zijn erg actief.
Je kunt ze het beste houden in een verhouding van 1 man met meerdere vrouwen óf
met 5 of 6 mannen en meer vrouwen dan mannen. Houdt je slechts 2 a 3 mannen dan
zal het dominante mannetje de anderen blijven opjagen totdat ze na enkele weken/
maanden bezwijken onder het constante gejaag. In een grotere groep mannen wordt de
aandacht meer verdeeld.
27
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Temperatuur en watersamenstelling:
Zwaarddragers stellen niet veel eisen aan de kwaliteit van het water. Zij gedijen prima
bij een watertemperatuur rond de 24°C, maar zij planten zich ook voort in water dat
enkele graden warmer of kouder is.
Voedsel:
Deze eierlevendbarende vissen zijn echte alleseters en ze gedijen prima op een een
goede kwaliteit droogvoer. Algen, vers of in de vorm van gedroogde vlokken, mogen
zeker niet ontbreken op het menu. Daarnaast eten ze ook bijzonder graag muggelarven
en watervlooien. Zwaarddragers hebben de neiging hun eigen jongen op te eten als
deze nog erg klein zijn.
Kweek:
Deze sterke vissen zijn erg productief. Een worp omvat tussen tien en vijftig of meer
jonge visjes die al direct voor zichzelf kunnen zorgen. Aangeizen zwaarddragers, maar
ook andere aquariumbewoners, deze jonge visjes nog wel eens willen opeten, is het
verstandig de jongen in een aparte bak groot te brengen of ervoor te zorgen dat het
aquarium voor hen voldoende schuilmogelijkheden biedt, zoals Javamos en veel drijfplanten met wortels. De sterkste exemplaren zullen dan probleemloos kunnen overleven. Voor de jonge visjes fijn stofvoer (S. Micron) en zorg ook dat ze voldoende algjes
tot hun beschikking hebben.
Kweekvormen:
In de loop van de tijd zijn er veel verschillende kweekvormen van de zwaarddrager
ontstaan. De zogenaamde 'groene' zwaarddrager is de stamvorm, waaruit onder meer de
rode, zwarte, gevlekte en zelfs geeloranje gekleurde vissen zijn gekweekt.Er zijn ook
een bijzondder mooie hoogvinnige ('Simpson') en een langvinnige varieteit bekend. De
mannetje van de laatste soort hebben vaak problemen bij het paren. Soms krijgen ze dit
niet voor elkaar, omdat niet alleen de buitenste vinstralen van hun staartvin, maar ook
het gonopodium (voortplantingsorgaan) sterk verlengd is. De albinovorm is tegenwoordig uiterst zeldzaam geworden.
Xiphophorus helleri - wildvariant:
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Nieuw ingeschreven
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Het bestuur heet de onderstaande leden en donateurs van harte welkom in de
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs
Visbeursnieuws
Nu echt het laatste nieuws over Vivarium wij hebben een drietal aquaria over dir gebruikt zijn op Vivarium 2014 en die gaan nu weg voor de inkoopsprijs een tweetal
Fishhome 60 die normaal € 59,99 zijn, gaan nu weg voor € 47,50 en nog een Fishhome
40 die normaal € 39,99 is en nu weggaat voor de kleine prijs van € 32,50.
Helaas zijn de meeste vissen uit Vivarium direct verkocht maar er zwemmen nog wel
een aantal hele mooie Puntius Desoni rond die normaal minimaal € 7,95 moeten kosten
zijn nu in de aanbieding voor € 3,95 mocht u ze allemaal nemen +/- 15 stuks dan zijn
ze € 3,50 per stuk, maar deze vissen horen wel in een groot aquarium thuis van minimaal 150cm.
Bij de groothandel vond ik een nieuw plantje met de latijnse naam Staurogyne Porto
Vehio dit pantje word tussen de 3 en 10cm groot is donkergroen van kleur met een duidelijk zichtbare nerf.
Voor de liefhebbers van slakken en ja die zijn er is er de Clithon sp. oftewel de geweislak dit kleine slakje heeft zoals de naam al doet vermoeden een gewei op zijn slakkenhuis, een klein slakje voor een kleine prijs € 1,15.
Voor de wat grotere beurs is er de Hypancistrus Inspector (M-201) deze zwarte Ancistrus is getekend over zijn gehele lichaam met witte ronde stippen ondanks zijn hogere prijs een aanwinst voor u aquarium € 24,95.

Tom Looijestein
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IJZERHANDEL

Industrieweg 2aa
1785 AG Den Helder
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1780 KA Den Helder

Aan:

32

Tel. 0223-661007
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