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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 10 % KORTING
op aquariumgebied op niet afgeprijsde artikelen

BIJNA ALLES OP GEBIED VAN DIERENVOEDERS
Ongeveer 30 merken honden voer

Voor Uw huisdier verkopen wij ook :

Ongeveer 20 merken katten voer

vitamines

15 soorten kattenbak vulling

bestrijdingsmiddelen

Alle soorten Vogelvoer

onderhoudsmiddelen

verschillende soorten voeders voor

Speelgoed

knaagdieren-paarden, hangbuikzwijntjes

huisvesting

enz, enz

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

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
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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”

Van de bestuurstafel
GEZOCHT VOORZITTER

Wij zijn op zoek naar een voorzitter voor de vereniging.
Profiel moet kunnen delegeren en de andere bestuursleden aansturen.
Wie helpt ons uit de brand zoals u weet we kunnen het niet alleen.
Geef u op bij het secretariaat voor de algemene ledenvergadering van
dit jaar in april.
Taakverdeling wordt besproken op de eerst volgende bestuursvergadering.

Verenigingsinformatie5
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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
20 maart 2015
27 maart 2015
10 april 2015
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Onderwerp
lezing Costa Rica
Bingo
algemene ledenvergadering

Tijd
20:00 - ?????
20:00 - ?????
20:00 - ?????

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Tylomelania sp Orange Rabbit Snail

Orange Rabbit Snail
Deze bijzondere Sulawesi slakken zijn vrij actief en nieuwsgierig.
Zo nu en dan lijken ze contact te zoeken met soortgenoten,
houd ze dan ook minimaal met 2 tot 3 stuks.
Ze zullen nooit een plaag in het aquarium worden, ze zijn levenbarend en krijgen maar
1 jong per keer.
De beste temperatuur om de slakken te houden is 24-28 gr Celsius.
Ze eten o.a. spirulina-poeder, vegetarisch aanvullingsvoer, tabletten met hoog aan dierlijk eiwit, enkel groentegewassen, dode garnalen, vissenvoer en garnalenvoer worden
genomen door verschillende soorten.
Op zoek naar voedsel doorwoelen ze de bodem, klimmen ze over stenen of tegen het
glas, over wortelhout of filtermatten.
Heel belangrijk in het aquarium is stofvoer!
Op zoek daarnaar doorploegen ze het gehele aquarium.
Je mag ze gerust 2x daags overdag stofvoer geven.
Zo komen ze ook meer overdag te voorschijn ipv s’ nachts.
Zij worden zo’n 6 a 7 cm groot.
Deze slakken kunnen bij Sulawesigarnalen, discusvissen en in het gezelschapsaquarium worden gehouden.
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Hallo mede Glasbaars leden
Er is weer een maand voor bij het is al weer maart dus hier is weer een nieuwe uitgave
van “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars .
Het blad ziet er deze 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.

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
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WIJ ADVISEREN U GRAAG

Winkelcentrum De Riepel
Schoolweg 51
1787 AV Julianadorp
Tel 0223 627171

“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
10
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Jaarverslag secretaris 2014
Hierbij het jaarverslag van de secretaris. Het was een zeer bewogen jaar,
een jubileumjaar.
Tijdens de bestuursvergadering kwam het onderwerp jubileum standaard
voorbij, het was al snel duidelijk dat we iets speciaals wilden gaan doen.
Iedereen stemde dan ook in toen het Vivarium genoemd werd, een gezellige uitje met een flinke korting voor de leden en donateurs.
Het werd dan ook een geslaagd uitje, veel aanmeldingen en een gezellig
samenzijn.
Voor het aankomende jaar staat er een bestuurswijziging aan te komen.
Tijdens de jaarvergadering zal er een nieuwe voorzitter gekozen worden.
Mocht iemand wat voelen om deze functie te gaan vervullen, dan ontvang ik graag de aanmelding. Het bestuur kan niet zonder voorzitter, dus
we gaan ervan uit dat er na de jaarvergadering een nieuwe voorzitter om
de bestuurstafel zal plaats nemen.
Verder wil ik iedereen een fijn jaar toewensen, waarin we elkaar vast en
zeker in het verenigingsgebouw tegen zullen komen. Misschien wel tijdens één van de gezellige vrijdagavonden, die elke laatste vrijdag van de
maand gehouden wordt.
Betty Vellinga
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Jaarverslag Penningmeester
Na een druk jaar achter de rug te hebben kan ik u meedelen dat we alle gewenste resultaten hebben bereikt ook dankzij de verkoop op het Vivarium
2014
Vivarium team alsnog bedankt voor uw inzet
We zijn als vereniging trots dat er 2 Bussen vol met enthousiaste mensen
naar het Vivarium uit Den Helder zijn geweest ik hoor alleen maar positieve
reacties mooie reclame voor de “Glasbaars”
Dit was een mooi geste voor ons 65 jaar jubileum naar onze leden toe
De omzet van de kantine is omhoog gegaan dank zij de inzet van onze nieuwe barmedewerkers
Heren en dames bedankt voor u inzet
De investering in dubbel glas in de kantine heeft ook een positief resultaat
gebracht door de vermindering van de stookkosten.
Er is ook geïnvesteerd in het vervangen van de verlichting in de beurs naar
LED lampen
Dit scheelt in het verbruik aan energie ongeveer 40 a 50 % dit zien we dus
aankomend jaren terug op onze energie rekening
Het aantal leden dat niet de contributie heeft betaald is jammer genoeg ook
omhoog gegaan
Deze leden zijn uitgeschreven en ontvangen ook geen maandblad meer dit
scheelt ook in de kosten voor het clubblad’
Vanaf nu ontvangt u het blad via de stadspost scheelt ook in de kosten
We proberen dus aan alle kanten om onze vaste kosten naar beneden te brengen zodat we weer een reserve kunnen opbouwen.
We vragen toch nog steeds nieuwe MEDEWERKERS voor allerlei diensten
in en rond ons clubgebouw.
Denk aan visbeurs dit is zeer dankbaar werk en je leert er een hoop van geef
je op of vraag het aan 1 van de mensen die nu aan het werk zijn
Tot ziens en geef je op

Willem Hiddingh
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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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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 .

15

a.v. “De Glasbaars”

7. CO2: CO2 beperking
In artikel 6 hebben we kunnen zien dat als we de lichtintensiteit verhogen, er meer CO2
wordt gefixeerd. Het assimilatie-proces wordt versneld en de planten zullen dus harder
groeien. Het kan echter zijn dat er te weinig CO2 aanwezig is. In figuur 1 zien we de
CO2-fixatie als we 1 TL-buis aanzetten.

In de bovenstaande figuur hebben
we 5 mg CO2 / ltr als ondergrens
genomen. Beneden deze waarde
zal de assimilatie langzamer gaan
verlopen of kan zelfs stoppen. Bij 1
TL-buis is er in dit voorbeeld nog
niks aan de hand : er blijft voldoende CO2 beschikbaar gedurende de
tijd dat de TL-buis brand.
Opvoeren lichtintensiteit : te kort aan CO2
Wanneer we nu echter de lichtintensiteit gaan opvoeren, dan wordt uiteraard de behoefte aan CO2 groter. Figuur 2 laat dat zien :

Door de snellere assimilatie zal de CO2-fixatie ook sneller verlopen. Voeren we geen
extra CO2 toe, dan zal de beschikbare hoeveelheid CO2 heel snel teruglopen. De assimilatie blijft normaal verlopen totdat de kritieke grens van 5 mg is bereikt. Op dat moment loopt de CO2-fixatie snel terug en zal de assimilatie gaan haperen en op een laag
pitje gaan draaien.
Betekenis gevarenzone : algen
Volgens figuur 2 belanden we na circa 4 uur belichtingstijd in de gevarenzone. Als de
assimilatie vertraagt of stopt, dan worden er geen voedingsstoffen meer uit het water
opgenomen. De enige organismen die hiervan gaan profiteren zijn de veel minder gevoelige algen. Die profiteren van deze situatie nu de planten geen direkte concurrenten
meer zijn.
16
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Eigenlijk heeft op dit moment de verlichting voor plantengroei geen zin meer. We kunnen bij een dergelijk probleem beter dus 1 TL-buis uitschakelen en teruggaan naar situatie zoals beschreven in figuur 1. Of we kunnen extra CO2 gaan toevoeren door middel
van een CO2-gasfles of andere manier. Het lage CO2-gehalte is dus letterlijk een beperkende groeifactor geworden.
Een mooie truc : pauze in de belichting
Al langer wordt gebruik gemaakt van de truc om een pauze in de belichting aan te
brengen om algengroei te voorkomen of tegen te gaan. Dat algen hier niet tegen kunnen
is een fabel. Figuur 2 gaf al aan dat te weinig CO2 de plantengroei vertraagt. Planten
kunnen dan niet meer concurreren met algen, en deze algen krijgen vervolgens dus een
kans om te groeien. Om niet in de gevarenzone te belanden, kan er dus een pauze worden ingelast zodat het CO2-gehalte weer opgebouwd kan worden. Figuur 3 geeft dat
weer :

Als alle andere condities voor plantengroei goed zijn zoals licht en voedingsstoffen, dan kan deze truc met succes
worden toegepast. In de lichtpauze
wordt er weer extra CO2 opgebouwd
zodat er na de inschakeling van licht
weer voldoende CO2 beschikbaar is.
Het CO2-gehalte wordt weer opgebouwd door :
- diffusie via de lucht
- de afbraakactiviteiten van bakteriën, waardoor CO2 vrijkomt
- vissen die CO2 uitademenen
- het metabolisme van de plant (zie artikel 1)
Willen we deze truc toepassen dan is het wel zaak om enkele regels in acht te nemen :
4 uur licht - 4 uur pauze - 5 uur licht (totaal 9 uur licht)
een klein beetje licht moet er zijn om de assimilatie niet helemaal stop te zetten
overige omstandigheden zoals andere voedingsstoffen moeten in orde zijn
Met de verlichtingspauze lassen we dus een herstelperiode in. Deze periode moet lang
genoeg zijn zodat weer voldoende CO2 in het water wordt opgebouwd. We kunnen dit
natuurlijk ook vermijden door extra CO2 toe te voegen, zodat we de pauze niet nodig
hebben.
Een klein beetje licht is noodzakelijk om de planten in de "photosynthese-fase" te laten
blijven. Komplete verduistering is niet goed. Inschijnend daglicht of een klein lampje is
al voldoende.
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Hierbij willen de Firma O.S.N. bedanken voor het ter beschikking stellen van
een printer voor de vereniging.
Hierdoor zijn we weer in staat om zelf ons blad te printen in eigen beheer
Namens de redactie vouw en niet team bedankt.

Inzage administratie
Op Zaterdag 14 Maart

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 en als het
nodig is uit leg te geven.
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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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Herfstbladeren
In de natuur eten garnalen en kreeften voedsel dat ze in de rivieren en meren vinden.
Meestal is dat niet dierlijk, maar vooral plantaardig afval zoals bladeren en takken van
de bomen en struiken die in de buurt van het water staan. Kreeften en garnalen spelen
zo een belangrijke rol als opruimers. De bruine herfstbladeren van verschillende soorten bomen en struiken bieden de dieren niet alleen voer, maar geven ook humuszuren
af die een desinfecterende werking hebben. Ze binden schadelijke stoffen en bevatten
ook stoffen die het verschalen van met name kreeften lijkt te vergemakkelijken (maar
hier is geen wetenschappelijk bewijs voor. Zie ook Verschaling). Bladeren mogen daarom in geen enkele bak ontbreken. Het meest gebruikt worden bladeren van beuk en eik,
maar ook bladeren van andere Nederlandse bomen kunnen worden gebruikt. Neem
geen bladeren van bomen die langs drukke wegen staan of in een stad. Kijk ook uit
voor andere verontreinigingen, zoals mest van dieren. Neem alleen droge bladeren. Het
beste is om ze van de bomen te plukken voor gebruik. Laat ze goed verder drogen en
bewaar ze in een doos, papierenzak of stoffentas.

Beukenbladeren

De bladeren zijn direct te gebruiken. Kook de
bladeren niet voor gebruik, omdat dan de
werkzame stoffen verdwijnen met het kookwater! Ook bevatten de bladeren veel schimmels en gisten die uitstekend voer zijn voor
garnalen en jonge kreeften. Stop ze in het aquarium en in eerste instantie zullen ze blijven drijven. Meestal de volgende dag zakken de bladeren naar de bodem. De dieren
zullen zo lang niet willen wachten. Ze storten zich vaak direct op de drijvende bladeren
om er voedsel van te schrapen. Verder zijn elzenproppen, groene walnootbladeren,
groene hazelnootbladeren, brandnetelbladeren en de in de handelzijnde Catappabladeren (Terminalia catappa, sea almond tree) goed te gebruiken wegens hun antibacteriële en schimmelwerende werking. Bladeren rotten niet. Zodra ze zacht worden,
worden ze opgegeten door garnalen en kreeften. Na 1 of twee weken, soms langer, zie
je alleen de nerven, maar ook die zullen langzaam vergaan en opgegeten worden. Een
belangrijk bijkomend effect van de bladeren is, dat ze de dieren ook verstopplekken
bieden.
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Latijnse naam: Echinodorus amazonicus
Nederlandse naam: Smalbladige zwaardplant
Familie: Alismataceae Herkomst: Zuid
amerika
Aquariumplant omschrijving:
Echinodorus amazonicus is een moerasplant,
een amazonezwaardplant uit de familie Alismataceae. Een uitstekende solitairplant die als
blikvanger in aquarium beplant kan worden
en gemakkelijk te houden is. Deze tropische oeverplant groeit ook prima onder water.
Het zijn sterke en probleemloze groeiers. Een aquariumplant die geschikt is voor beginnende aquariaan.
Er zijn heel veel soorten Echinodorus. Het zijn er niet alleen heel veel, ze lijken soms
ook nog erg op elkaar. Er zijn ook kweekvormen met geelgroen of rode bladeren. Alle
soorten zijn gemakkelijk te houden.
De Echinodorus amazonicus wordt ook wel smalbladige zwaardplant genoemd omdat
er ook een breedbladige zwaardplant is, namelijk de Echinodorus palaefolius. De naam
van de zwaardplant is afgeleid aan de bladeren die langwerpig zijn. De Amazonezwaardplant behoort tot de groep van planten waarvan de bladeren rozetten vormen en
zeer hoog in het aquarium kunnen groeien. Langs de groen gekleurde bladeren lopen
drie hoofdnerven die lichter van kleur zijn.
Zwaardplanten staan bekend om de enorme grootte die ze zelfs met weinig licht kunnen bereiken. Een gemiddelde belichting is voldoende, maar een sterke belichting zorgt
voor betere groei. Bladknoppen en geelachtige bladeren komen door te weinig licht of
ijzer te kort.
De plant voedt zich doormiddel van zijn wortels. De bodem moet voedselrijk zijn. Het
is aan te raden de plant met ijzer bij de wortels te bemesten. Voor extra voedingstoffen
kunnen tabletten worden gebruikt. Wanneer de plant zijn hoogte heeft bereikt kunnen
de tabletten helpen om de zwaardplant mooie bloemen te laten produceren wanneer ze
boven het wateroppervlak uitkomen.
Wees voorzichtig met hoge carbonaathardheid niveaus, dit kan invloed hebben op hoe
de plant groeit.
Verwijder de niet mooie en bruine, rottende bladeren van de plant, evenals te grote
bladeren. Planten met stengels kunnen probleemloos worden ingekort.
De vermeerdering bij de Echinodorus amazonicus wordt verkregen door de wortelstok
door te knippen.
22

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS

23

a.v. “De Glasbaars”

Keukens · badkamers · elektra
verwarming · ventilatie
airco- en koeltechniek
24 uur service & onderhoud
Wilms bv · Ravelijncenter 39
1785 LX Den Helder · tel. (0223) 63 09 00
www.wilms.nl

24

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

De clownbotia,
Ook wel botia macracanthus genoemd.
De clownbotia
De clownbotia ook wel chrombotia macracanthus of botia macracanthus genoemd, is een
tropische vis, die vaak terugkomt in diverse
aquaria. Hij behoort tot de familie van de Cobitidea ofwel modderkruipers. Ze komen van oorsprong uit Indonesië.
Uiterlijk
Deze botia kan 15 tot 30cm lang worden, dit is afhankelijk van de grote van het
aquarium. Ze zien er grappig uit, door de spitse snuit, oranje kleur met zwarte
banden rondom. Met hun grote ronde ogen en 4 tot 6 baardharen, waar ze de
bodem mee afzoeken, naar voedsel.
Karaktereigenschappen
De botia is een redelijk vreedzame vis die gemakkelijk in een schooltje van 8 –
10 vissen gehouden kan worden. Vooral in de schemeravond zijn ze het actiefst, daarom is het raadzaam om voldoende drijfplanten in je aquarium te hebben, om zo het licht te zeven. Omdat deze scholenvis gemakkelijk 25 cm kan
worden is een ruimer aquarium een pre. Ze vinden het fijn om te kunnen woelen in de grond, zoals de naam al aangeeft, een zandbodem of klein steen
grond is daarom raadzaam. Ook kunnen deze vissen een klikkend geluid maken, die je buiten het aquarium hoort. Dit wordt waarschijnlijk door de kaken
gemaakt, je hoort dit het meest als ze eten of ruzie maken. Ook kunnen deze
botia vissen oogdoorns uitzetten, wanneer ze in gevaar zijn, deze komen aan
de zijkant onder de ogen, maar zul je weinig tot nooit zien in een aquarium.
Wel is dit uitkijken wanneer je een schepnet gebruikt om te vangen, dit zien ze
als gevaar. Ze kunnen dan met de doorns aan je netje blijven hangen, dit kan
ernstig letsel aanbrengen aan de spieren rondom het oog. Ook met blote handen oppakken van de vis is hierdoor af te raden. Een tip om dit te vermijden is,
af en toe wat voer in het netje doen en via deze weg voeren, zo wennen de
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vissen aan het netje en wordt dit als minder gevaarlijk beschouwd. De botia, is
een vredelievende vis, die zijn baasjes goed in gaten houd, als je traag langs
de bak loopt, zul je opmerken dat deze vis je in de gaten houd en je volgt. Deze vis, kan eigenaardig liggen slapen op voorwerpen als wortels, takjes en ligt
op zijn zij, alsof hij dood is.
Voeding
De botia is een echte alleseter, ze schrapen graag alg af, eten muggenlarven,
watervlooien, tubifex, droogvoer of voertabletten. Deze vissen zijn gek op slakken en die zul je dan ook niet gauw vinden in je aquarium. Deze vis is niet bedoeld om een slakkenplaag op te ruimen, omdat ze niet alleen op slakken kunnen leven en ook als de slak weg is, nog verzorging vraagt. Zorg wel voor voldoende variatie.
Aquariumeisen
Voor deze vissen is een ruim aquarium nodig van minimaal 1 meter 20 lang.
Met een temperatuur tussen de 22 en 28 graden, is de vis het actiefst. De bak
kan ingericht worden met losse beplanting, zandbodem en voldoende schuilplaatsen die door kienhout te plaatsen simpel te creëren is. Hiervoor kun je
ook, stenen, bloempotjes of halve kokosnoten gebruiken. Het kan bij te veel
aan schuilplaatsen, zijn dat je ze dagen niet ziet. Het aquarium dient regelmatig
verschoont te worden, door een derde hoeveelheid water te verversen. Qua
licht kan de botia veel aan, de botia slaapt echt en kan hierdoor soms voor
‘dood’ gezien worden, terwijl de vis ligt te slapen. Soms zul je merken dat deze
vis blaadjes, takjes e.d. gaat gebruiken als kussentje.
Voortplanting
Het geslachtsonderscheid, is lastig te zien. Hier zijn meerdere theorieën over
bekend. Sommige aquarianen beweren dat de mannen groter zijn dan de vrouwen, andere beweren dat er verschil is te zien bij de vinnen die zijn bij mannen
puntiger dan bij vrouwen. De verschillende theorieën even uitgelegd.
Sommige auteurs beweren dat er onderscheid is te zien aan de hand van de vinvorm,
bij mannen puntiger dan bij vrouwen, zoals op de tekening.
Andere auteurs zoals (Steinle & Schmidt beweren dat de voorgaande veralgemening is
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van een subjectieve waarneming. Het onderscheidt zou volgens hun enkel zichtbaar zijn aan
de kuitafzetting bij de vrouwtjes. Dit is dan alleen
van de voorzijde te zijn, en zijwaarts zou er geen
verschil zijn. De verdikking begint dan bij de aanzet van de borstvin en eindigt voor de derde en
laatste dwarsband. Wanneer de vrouwtjes geen
kuit bevatten, zou er geen verschil zijn.
Nog een andere auteur beweert dat het geslacht
te bepalen is aan de hand van de buikvinkleur. Hij bezat namelijk zowel vissen met rode
buikvinnen als met zwarte vinnen. Deze theorie wordt eveneens twijfelachtig aangedaan, omdat je de zeldzame borneo-clownbotia hebt, die deze apart gekleurde vinnen
bevat. Volgens Korthaus onderscheid deze zich
van de meer gekende sumatra-vorm, door de
overwegend zwarte borst en buikvinnen. In hun
rugvin, die voor 2/3 zwart is, ontbreekt de gelachtige zwarte transparante band. De eveneens voor
2/3/ zwarte aarsvin wordt aan de binnenkant begrensd door een geelachtige band. De laatste
zwarte dwarsband reikt tot aan de staartsteel, die
bij sumatra-vorm oranjegeel is.
Deze vissen kweken lijkt vrij simpel, maar kost je wel enige moeite, in de ruimte en aanschaf van spullen. Zo heb je een lange bak nodig, van minimaal drie meter lang met een
rooster aan de onderzijde waar de eitjes door heen kunnen vallen. Ook nu is het nog
maar de vraag of het lukt. De ouders zijn namelijk geen goede verzorgers en eten hun
kroost zelf op. Wanneer je de eitjes hebt verzameld, is een bak met stroming, maar niet
teveel aan te raden. In een aquarium hoor je alleen van een toevalskweek, verder zie je
het niet omdat de ouders hun kroost zelf opeten, en ze een uitzwem ruimte nodig hebben van minimaal drie meter.

Ziekten
Dit soort is gevoelig voor ziekte zoals witte stip, deze vissen worden ook vaak gebruikt
als tester, omdat je witte stip het snelste zal opmerken bij de vis.
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Corydoras aeneus Albino

Corydoras aeneus Albino
Deze vis wordt ongeveer 7 cm, mannetjes blijven meestal wat kleiner.
Deze Corydoras is helemaal licht roze/wit, met roze glimmende plekjes in de lengte
van zijn lichaam en onder de ogen.
De ogen hebben de kleur rood en hier is deze Corydoras goed aan te herkennen.
Een zeer levendige, vredige, sterke, actieve vis.
Wroet vaak in de bodem, en kan niet vaak stil zitten als je ze voldoende voert.
Na het voeren zijn ze meestal het actiefst.
In tegenstelling tot andere bodembewoners zijn dit aardige snelle zwemmers.
Deze vis leeft in grote scholen, neem er minstens 6 in een aquarium, liever meer want
dan voelen ze zich het beste.
Eet zeer graag levend voer, zoals tubifex, muggenlarven, cyclops watervlooien enz.
Ook diepvriesvoer.
Naast levend en diepvries voer eten ze ook graag droogvoer, bijvoorbeeld bodemtabletten die naar de bodem zinken.
Ze eten de restjes van de bodem op die de andere vissen over het hoofd hebben gezien.
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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:
A.J.L. Bulder
S.
Kuiper
R.
Welgraven

middelzand 4522
Waddenzeestraat 72
Graaf Floris V straat 8

Adverteren voor leden/donateurs gratis
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs
Visbeursnieuws
Niet geheel nieuw, maar toch niet veel in ons assortiment de Sulawesislak een
vrij grote slak die net als de Appelslak een prima opruimer is alleen deze heeft
een veel andere vorm dan de Appelslak de Sulawesislak heeft meer een punt
vorm en deze slak heeft een zwart/ bruin huis maar zijn lichaam is prachtig
oranje/geel en deze pracht slak kost u € 5,95 en nu ook binnen de Sulawesislak
met een wit lichaam en dat voor dezelfde lage prijs van € 5,95.
Van onze boeken zijn er al vele verkocht, maar er blijven er altijd nog wel wat
over en om deze kwijt te raken gaan ze weg voor de helft van de prijs die de
onze is dus niet van de boekenprijs , maar van onze prijs die al he helft is van
de boekenprijs dus voor de helft van de helft!!
Voor onze planten liefhebbers zijn er weer rode lotussen binnen gekomen en
spot goedkoop al zeg ik het zelf een knol voor de te gekke prijs van € 2,25
maar op is op.
Onze vloeibare CO2 gaat weer in de aanbieding we hebben goedkoop aan 20
liter kunnen komen dus als lid/donateur van onze vereniging profiteert u daarvan dus de al lage prijs van € 8,95 per 500ml word het nu € 6,95 per 500 ml.
Bij de achtergrond planten hebben wij weer een aantal soorten Echinodorus
binnen gekregen deze planten die over het algemeen wat groter worden zijn op
zijn best als solitair zodat zij geheel tot wasdom kunnen komen per pot € 3,10

Tom Looijestein
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IJZERHANDEL

Industrieweg 2aa
1785 AG Den Helder
Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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Tel. 0223-661007
De specialisten in:







gereedschappen
ijzerwaren
elektrische gereedschap
graveerwerk
hang- & sluitwerk
bevestigingsmiddelen

