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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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Hierbij ontvangt u uw
lidmaatschap kaart voor 2016

Wij wensen u als bestuur de beste
wensen voor 2016
Tevens vragen we u om u en onze hobby onder
de aandacht te brengen bij u Familie en kennissen kring om de voordelen van onze vereniging
die we hebben.
Geef ze op als lid of donateur
Penningmeester
Willem Hiddingh.

Verenigingsinformatie
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Bestuur
Voorzitter

Tom Wensink

voorzitter@deglasbaars.nl

Vice-voorzitter

Mark Oppelaar

Secretaris

Betty Vellinga

Penningmeester

Willem Hiddingh

penningmeester@deglasbaars.nl

Commissaris materiaal

Henk Steenwijk

comm.materiaal@deglasbaars.nl

Bestuurslid

Niels Roon

vice-voorzitter@deglasbaars.nl
secretaris@deglasbaars.nl

info@deglasbaars.nl

Specials
Ledenadministratie

Mark Oppelaar

ledenadministratie@deglasbaars.nl

Redactie

Ronald van ‘t Ent

redactie@deglasbaars.nl

Visbeursinkoper

Tom Looijestein

visbeurs@deglasbaars.nl

Pr / Huiskeuringen

Niels Roon

Kantine

Richard Kramer

info@deglasbaars.nl
kantine@deglasbaars.nl

Visbeurs
Jos Wiedenhof

Simone Hilberts

Tom Wensink

Alex Hendriks

Willem Hiddingh

Henk Steenwijk

Ronald van ’t Ent

Ans Huiskes

Co Heesbeen

Ans Borstel-Vos
Openingstijden:
woensdag 19:00 - 21:30 uur,
zaterdag 10:00 - 12:00 en 14:00 - 17.00 uur
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‘Ter leering ende vermaeck’
Hoewel de herkomst van deze uitdrukking niet helemaal duidelijk is, lijkt de betekenis
voor iedereen even helder: je steekt er wat van op en het is nog leuk ook! Zie hier de
beste omschrijving van onze huiskeuring.
Ondanks code geel in het hele land was de belangstelling voor de uitslag van de huiskeuring boven verwachting groot. Keurmeester Adrie van Holstein had maar liefst negen huisbezoeken afgelegd en in een avondvullend programma werden we getrakteerd
op een foto impressie van de verschillende bakken, voorzien van het deskundige commentaar van Adrie.
Omdat plaatjes vaak meer zeggen dan woorden, werd kwistig gebruik gemaakt van de
techniek. Met ‘plakken en knippen’ werden enkele aquaria digitaal gewijzigd. Per stap
liet Adrie zien wat het effect kan zijn als je ‘speelt’ met materialen als hout en stenen of
simpelweg een groepje planten wat meer naar voren haalt. Een leuke en informatieve
manier om letterlijk te laten zien wat je bedoeld en gezien de positieve reacties zeker
voor herhaling vatbaar.
Hierbij niet alleen een compliment voor de presentatie, maar ook voor de manier waarop Adrie het keurmeesterschap invult. Zijn commentaar is door de deelnemers unaniem
als respectvol, opbouwend en deskundig ervaren en misschien nog wel het allerbelangrijkste, het nodigt uit om uit te kijken naar een volgende keer.
Jammer dat ik niet aanwezig kon zijn, maar een foto en video impressie van Niels hield
mij zelfs in Lapland probleemloos op de hoogte van het Vivarium! Ondanks alle drukte
en de grote verscheidenheid aan standhouders was het dan toch weer de Glasbaars die
er van door ging met de prijs van Beste Standhouder Vereniging 2015! Een zeer verdiende beloning voor al het werk dat Willem, Tom en Niels hebben verzet om de Glasbaars weer op en top te presenteren op deze mega beurs.
Nog voor het einde van dit jaar wordt begonnen met de plaatsing van ‘onze’ thema-bak
De Helderse Sloot in het educatiecentrum van de Helderse Vallei.
Om inspiratie op te doen voor de inrichting van onze kantine hebben Henk Steenwijk,
als voorzitter van de bouwcommissie en ik een bezoek gebracht aan de Helderse Vallei.
We hebben goed gekeken naar de manier waarop dit educatiecentrum is ingericht en
dan met name naar het materiaal gebruik. Het bezoek heeft een aantal waardevolle
ideeën opgeleverd, waar de bouwcommissie mee aan de slag gaat.
Het beloofd wat moois te worden!
Tom Wensink
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Kantinemedewerkers
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
05 maart 2016
06 maart 2016
03 april 2016
22 mei 2016
12 november 2016
09 december 2016
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Onderwerp
Uitslag avond districtskeuring
Fort Kijkduin, achter de schermen
Veldhuis in Enschede
Zeewater dag bij AV de Glasbaars
huiskeuring AV de Glasbaars
uitslag huiskeuring AV de Glasbaars

Tijd
19:30
13:00
08:00
10:00
08:00
19:30

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

‘Oud voor Nieuw’
Zo tegen het einde van dit jaar kan de titel zeker slaan op de jaarwisseling., maar er zijn
meer linken te leggen.
De werkgroep ‘Moderniseren Keuren’ is op verzoek van het NBAT bestuur van start
gegaan. Met vertegenwoordigers van het college bondskeurmeesters, voorzitters van
verschillende verenigingen en een vertegenwoordiger van het NBAT bestuur mag je
gerust spreken van een brede samenstelling en belooft het een boeiend proces te worden. De opdracht ‘moderniseren’ is breed, maar houdt in ieder geval in dat bestaande,
oude structuren geheel of gedeeltelijk plaats gaan maken voor nieuwe.
Ook in onze eigen Glasbaars maakt oud plaats voor nieuw. De eerste fase van de herinrichting van de kantine is gestart. Nadat Henk en Cor zich dolgedraaid hebben op 175
schroeven waarmee het plafond weer strak en veilig aan de balken hangt, is op de begane grond een icoon van de rijke Glasbaars historie verwijderd.
Ben, nogmaals bedankt voor deze prachtige creatie en jarenlange trots van onze vereniging! Co en Henk hebben slechts enkele uren hard werken nodig gehad om de, inmiddels sterk gedateerde en door de tand des tijds getekende, hoekbak terug te brengen tot
een hoopje hout, stenen en glas. De vrijgekomen ruimte wordt straks gevuld met een
op maat gemaakt bureau van steigerhout, heel trendy en smaakvol! Maar voordat het
zover is, nemen we afscheid van het nicotinegele plafond. De plafondtegels zullen door
Mark, onze verfvirtuoos, nog voor het einde van het jaar voorzien worden van een aan
wit grenzende verflaag.
Het Vivarium was in meerdere opzichten een groot succes. Door de gezamenlijke inspanning van Willem, Tom, Niels en Ronald werd, de in het vorige blad al genoemde,
titel Beste Standhouder Vereniging 2015 behaald, maar ook in financieel opzicht heeft
het ons geen windeieren gelegd. Als de organisatie het toelaat hopen we natuurlijk op
een herhaling in 2016. In ieder geval heeft Niels, onze PR-man, het Vivarium weer
opgenomen in ons activiteitenplan voor het nieuwe jaar.
Afgelopen zaterdag vertelde, een van onze nieuwe leden, Ans ons dat ze de overstap
gaat maken van zoet naar zout water. We wensen haar natuurlijk veel succes en zijn
benieuwd naar de resultaten!
Kortom, als je zelf ook eens oud voor nieuw wilt inruilen heb ik naast bovenstaande
nog een paar tips. Sluit je aan bij het team van visbeursmedewerkers of wellicht zie je
meer in de bar-crew of de onderhoudsploeg. De keus is aan jou!
Ik wil iedereen en met name de bestuursleden ontzettend bedanken voor jullie inzet in
2015. Er is geheel belangeloos weer zichtbaar en onzichtbaar ontzettend veel werk verzet! Veel geluk en gezondheid en natuurlijk tot ziens op de Glasbaars in 2016!
Tom wensink
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Redactie
Weer een nieuw jaar en hier is ons clubblad “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de
Glasbaars.
Nog steeds 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. En
gelijk een vraag wie zou het clubblad digitaal ontvangen.
Heeft u een ideeën voor de club laat het ons weten en we
gaan met het bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn, in
het verenigingsgebouw hangt ook een ideeënbus.
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.
Groeten de Redactie

RAY-BAN en G-STAR
brillen 25% korting en gratis
kunststof geharde en ontspiegelde glazen*
Beatrixstraat 33 Den Helder
Schoolweg 51 Julianadorp
Tel: 0223-627171
www.oogdesign.nl
voorheen Meester Reenders Optiek
Vraag naar de voorwaarde
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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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Workshop led-verlichting
Op de aquarium markt zijn verschillende ledverlichtingsleveranciers.
Niet alle led-verlichting voldoet voor ons
aquarium. Naar aanleiding van een lezing
over led verlichting heb ik eerst een prototype gemaakt en deze in mijn aquarium
geplaatst en het lijkt allemaal goed te werken.
De bedoeling van deze workshop is, naast
wat theorie, het zelf maken van led verlichting, die de dure Tl verlichting kan vervangen en dit allemaal met materialen die makkelijk voorhanden zijn.
Om te kijken of er genoeg belangstelling voor is, wil vragen dit kenbaar
te maken aan een Glasbaars medewerker, zodat we een dag/avond
kunnen prikken. Ik zal in elk geval in de Visbeurs het prototype achterlaten, zodat je kunt kijken of dit wat voor je is,
dus kom naar het verenigingsgebouw!

Riekus Bennink

Inschrijfformulier Workshop led-verlichting
Naam:
E-mail adres:
Kennis van elektronica:
Telefoonnummer:
Vragen:
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Vast zetten van planten op hout of steen.

Hiervoor kunnen we niet alle planten gebruiken. Hieronder een lijstje met
een klein selectie van planten die we hiervoor kunnen gebruiken.
Anubias barteri var. nana
Bolbitis heudelotii
Microsorum pteropus
Riccia fluitans
Taxiphyllum barbieri
Vesicularia dubyana
Wat hebben we hiervoor nodig:
* Een leuk/mooi stuk hout.
*Een stuk platte steen om het hout
te verzwaren als dit nodig is.
* Een tube scaperslijm, dit is lijm
waar we planten mee op hout of
steen kunnen lijmen.
De speciale lijm is niet schadelijk
in het aquarium.
* Een paar handschoenen ter bescherming van je handen tegen de
lijm.

Op foto 2 zien we dat we het stuk hout aan
een stuk plat leisteen hebben gemaakt.
Door middel van een gaatje te boren in de
steen en een rvs schroef zo in het hout te
draaien.
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Heeft alles voor
uw huisdier

Spoorgracht 30
1781 CD, Den Helder
Telefoon: 0223-684878
www.blokkerdiervoeding.nl
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Op foto 3 brengen we de lijm aan.

Op foto 4 zetten we de Microsorum pteropus Windelov op het stuk hout. Even aandrukken en het
plantje zit vast op het stuk hout.
Let er wel op dat deze lijm niet aan je vingers
komt want het is net als bij secondelijm, vast is
vast,
Tip: gebruik hiervoor plastic handschoentjes.

Op foto 5 hebben we een Anubias nana en Javamos op het zelfde stuk hout gelijmd. De lijm is
met een paar minuten droog en mag dan onder
water.
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Vissen
Apistogramma ramirezi
De Apistogramma ramirezi is een zeer populaire
aquariumvis. Logisch: met zijn schitterende kleuren, redelijk vredelievende aard en interessante
voortplanting is het Antennebaarsje een ware aanwinst voor het aquarium.
Wetenschappelijke naam: Apistogramma (Mikrogeophagus) ramirezi
Nederlandse naam: Antennebaarsje
Herkomst: Zuid-Amerika
Familie: Cichlidae (cichliden)
Lengte:6 centimeter (M) 5 centimeter (V)
Maximale leeftijd: 4 jaar
Het uiterlijk:
- Het mannetje is zeer kleurrijk, met iets verlengde rugvinnen.
- Het vrouwtje is iets minder kleurrijk dan het mannetje, en is tijdens het paarseizoen te
herkennen aan haar rode buik.
De inrichting van het aquarium In principe kun je het Antennebaarsje houden in een
aquarium van 60 centimeter lang. Een grotere bak stellen ze echter op prijs. Voor de
vissen is het belangrijk dat ze zich goed kunnen verschuilen, creëer daarom schuilplaatsen met bijvoorbeeld stenen en kienhout. Neem het liefst een donkere bodembedekking, dit laat de kleuren van de vissen mooier uitkomen.
Het water Apistogramma ramirezi houdt van zacht (Gh 4-12) water met een Ph tussen
de 6 en 7. Ze kunnen echter vaak ook goed tegen wat harder en minder zuur water. Het
is natuurlijk wel beter om je vissen wat dit betreft wat tegemoet te komen. De temperatuur moet tussen de 24 en 28°C liggen. Het is aan te raden om af en toe over turf te
filteren.
Gedrag Deze territoriumvormende dwergcichlide is over het algemeen niet agressief.
In de broedperiode zijn ze dit echter wel, het nest zal streng worden bewaakt.
Geschikte medebewoners Ondanks dat het Antennebaarsje een cichlide is, is hij over
het algemeen niet erg agressief. Je kunt deze vissen dan ook gemakkelijk combineren
met andere vissen. Tenzij je een groot aquarium (minimaal 1.20 meter) is het niet aan
te raden om Apistogramma ramirezi samen te houden met een andere territoriale vis.
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Een combinatie zou kunnen zijn:
- Bovenlaag: school bijlzalmen
- Middenlaag: vredelievende scholenvis
- Onderlaag: koppel Apistogramma ramirezi, eventueel nog een school corydoras
Voeding De Apistogramma ramirezi stelt weinig eisen aan het voedingspatroon. Zowel
droogvoer, diepvriesvoer als levend voer worden op prijs gesteld.

Voortplanting Hoewel kweken soms ook in een gezelschapsaquarium lukt, is het altijd
aan te raden om een kweekbak in te richten als je serieus wilt gaan kweken. In dit geval
kun je de kweekbak inrichten met plekken waar de eieren kunnen worden afgezet, rotsen en holen zijn hiervoor zeer geschikt. Zodra de vissen in de bak zitten, schroef je de
temperatuur langzaam op naar 27°C. Het water moet zacht en zuur zijn. Zodra de eieren (tussen de 100 en 300 stuks) zijn afgezet, bewaken de ouders het nest zorgvuldig.
Ook nadat de eieren zijn uitgekomen, dit gebeurt na een dag of drie, worden de jongen
bewaakt en verzorgd door de ouders.
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Vissen
Corydoras Punctatus

Familie:

Callichthyidae

Herkomst:

Zuid-Amerika

Dieet:

Omnivoor

Voeding:

Bodemvuil, Diepvriesvoer, Granulaat, Levend voer, Rode muggenlarven, Zwarte muggenlarven

Lengte:

7 cm

Temperatuur:

22 - 26 graden

Ph:

6.0 - 7.0

Waterlaag:

Bodem

Aquarium maat: 80 cm of groter

De Corydoras Punctatus wild komt net als andere Cordydoras soorten uit ZuidAmerika. is een vriendelijk vis die een grootte van 7 cm kan bereiken. Deze Corydora voelt zich het meest thuis in een aquarium van 80 cm of groter. En zwemt graag in
schooltje van minimaal 7 stuks.
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Het bestuur van
AV de Glasbaars
wenst u en uw een

En wij zien u graag in het
nieuwejaar
21
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Planten
Ammannia senegalensis
Familie: Lythraceae
Land: Afrika
Hoogte: 40 cm
Licht: Veel
Temperatuur: 22-28ºC
Water hardheid: Medium
pH: 6-8
Omschrijving:
De foto bestaat uit twee delen. De linker kleine foto
is de plant in bovenwater vorm (emers). De grotere
foto is de plant in onderwater vorm (submers), zo
kan de plant gaan worden.
Mooie, lichtbehoeftige stengelplant die onder een goede verlichting cognacbruine bladeren heeft. Deze plant is ook geschikt voor kleinere aquaria. Deze plant is in het aquarium te vermenigvuldigen door de planten te toppen, waardoor zich zijtakken aan het
overgebleven deel van de plant vormen. Een mooie groep van deze plant is erg decoratief in het aquarium.
Vermeerdering
Deze plant is in het aquarium te vermenigvuldigen door de planten te toppen, waardoor zich
zijtakken aan het overgebleven deel van de plant vormen. In de periode dat ik deze soort in mijn
300 liter aquarium had vormde de planten in mijn aquarium ook regelmatig zijtakken aan planten
die niet getopt waren.
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mosbal
Deze keer een stukje over
de Cladophora aegagrophia,
Nederlandse naam: Mosbal.
De hoogte van deze mosbal
is eigenlijk de diameter,
deze kan oplopen tot wel 30
cm. De hoeveelheid licht
mag voor deze plant variëren van weinig tot veel.
Temperaturen tussen 5 en 30 graden zijn geen probleem voor de mosbal. Een PHwaarde tussen 6 en 8,5 is geschikt, wat aangeeft dat dit een makkelijke aquariumplant
is.
Deze mosbol komt in verschillende gedeeltes van de wereld voor; in Japan en Rusland
bijvoorbeeld, maar ook in Europa en (zie foto hieronder) in een meer in IJsland.

Eigenlijk is de Nederlandse benaming voor deze plant niet
correct, het is namelijk een bal alg en geen mos.
De groeisnelheid van de mosbol is erg laag. Het is een
decoratieve plant waar we leuke dingen mee kunnen doen
in het aquarium.
Voor de garnalenliefhebber is het een dankbare plant, want
de garnalen zijn steeds bezig om deze bal schoon te houden, een erg leuk gezicht.
Het is belangrijk de bol regelmatig om te draaien om deze in goede staat te houden, in
de natuur rolt de mosbol ook over de bodem door de onderstroming die er staat op de
plaatsen waar hij voorkomt.
In het aquarium zien we wel dat de mosbal wordt opengeknipt, plat op de bodem wordt
er dan een veldje van gemaakt, bijvoorbeeld door de halve mosballen op een platte
steen te binden.
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Planten
Alternanthera Sessilis
De Alternanthera Sessilis is een roodbladige
stengelplant die in meerdere kleurschakelingen en bladvormen te verkrijgen is.
Het bovenste deel van de bladeren varieert
van olijfgroen tot bruin, de onderkant van de
bladeren van rood tot donkerrood.
Een goede ijzerbron is daarom aan te raden
om de rode kleur te behouden en versterken.
Doordat de bladeren roodachtig zijn, vormt dit een opvallend en mooi contrast
tegenover groene aquariumplanten.
Plaats in het aquarium: midden & achterzone
Max hoogte van de plant: 25 cm
Temperatuur: 15-30ºC
Licht: heel veel
Herkomst: Zuid-Amerika
Vermeerdering via stekken of toppen
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Agenda AV de Glasbaars 2016
Rozenstraat 17A Den Helder
5 Maart; Uitslag avond districtskeuring.
Lokatie: cafe "Prins Maurits", Nieuwe Niedorp
Aanvang: 19:30 uur
Voor wie: leden en niet leden
Kosten: gratis

22 Mei; Zeewater dag bij AV de Glasbaars
Lokatie: verenigingsgebouw AV de Glasbaars
Tijd: 10:00 uur - 16:00 uur
Voor wie: iedereen die geïnteresseerd is in
het houden van zeewater aquaria.
Kosten: gratis
Programma:
10:00 uur - 16:00 uur fragswap
10:00 uur - 16:00 uur aanbod van koralen
door verschillende aanbieders
13:00 uur lezing over zeewater aquaria.

6 Maart; Fort Kijkduin, achter de schermen.
Lokatie: Fort Kijkduin
Aanvang: 13:00 uur
Voor wie: Leden en niet leden
Kosten: volwassenen €4,- p.p.
Kinderen 4 t/m 12 jaar €2,- p.p.
Programma:
12 November; huiskeuring AV de Glasbaars
13:00 ontvangst
Lokatie: bij de deelnemende leden thuis.
13:15 - 14:15 rondleiding aquarium & achAanvang: afhankelijk van de route.
ter de schermen
Voor wie: leden van AV de Glasbaars
14:15 - 14:45 pauze
Kosten: gratis
14:45 - 15:45 lezing over de Noordzee
15:45 - 17:00 rondleiding door het museum 9 December;
Info en opgeven tot 1 Maart 2016
uitslag huiskeuring AV de Glasbaars
via: info@deglasbaars.nl
Lokatie: verenigingsgebouw
Aanvang: 20:00 uur
3 April; shoppen bij aquarium speciaal zaak
Zaal open: 19:30 uur
Veldhuis in Enschede.
Kosten: gratis
Vertrek: 08:00 uur (opstap plaats Faunaland
Den Helder)
08:15 uur (opstap plaats winkelcentrum "De
Riepel" Julianadorp)
Andere opstap plaatsen in overleg mogelijk
Voor wie: Leden en niet leden
Kosten: €12,50 p.p.
Info en opgeven tot 25 Maart 2016
via: info@deglasbaars.nl

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen.
Like de fb pagina van AV de Glasbaars en blijf op de hoogte van alle
activiteiten of kijk op onze website.
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Nieuws van de Penningmeester
Hierbij een klein schrijven van mij.
Mede dank zij de verkopen op het Vivarium zijn we in staat
om de verbouwing van de kantine te kunnen relariaseren,
waarvoor alsnog dank aan het gehele Vivarium team.
We kunnen nog steeds vrijwiligers gebruiken denk hierbij
aan hulp in de visbeurs hulp bij de bardiensten en hulp bij het
gehele onderhoud van ons clubgebouw en aller hand en
spandiensten die u kan bedenken
Tevens wil ik u er op wijzen dat alleen het pasje van
“De Glasbaars”
Recht geeft op korting bij Faunaland de pas van het NBAT
wordt niet geaccepteerd deze staat niet op naam.
De pas van ‘’ De Glasbaars’’ voor 2016 vind u in dit boekje
wat u nu heeft ontvangen.
Penningmeester
Willem Hiddingh
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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. Severins

Commandeursplein23

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
We hebben het er meer over gehad de Nano aquaria komen steeds meer in onze
huishoudens te staan en omdat wij ook niet stilstaan hebben wij er twee in de
visbeurs staan de SF WAVE 30 aquarium en de SF QUBIE 25 aquarium, de
prijs die moet u maar zelf komen bekijken die is te goedkoop om hem openbaar
te maken.
Mocht u een Garnalen aquarium hebben of willen beginnen zijn er de Garnalenhuisjes die bekleed zijn met een kunststof mos deze Garnalenhuisjes zijn er
in 3 maten S, M en L en de prijzen zijn vanaf € 3,95
En over garnalen gesproken net binnen gekregen twee soorten garnalen de garnaal Red Cristal die weg mag voor € 1,50 per stuk en de garnaal Black Cristal
die voor € 1,75 per stuk mee naar huis mag en dan hebben wij natuurlijk de
Regenboog garnaal voor € 0,75.
Normaal zijn de Ramirezi die binnen komen de maat M, maar nu is de maat L
binnen gekomen en dat maar voor een Euro meer ( € 5,95 ) heeft u volwassen
exemplaren.
Ook voor de wat kleinere aquariums hadden we een verwarming die geheel
onderwater gezet kon worden, maar deze kon je niet regelen hij heeft een vaste
temperatuur instelling van 26 graden celsius deze kost € 14,95 maar nu is er
een regelbare in de handel deze heeft een vermogen van 55 watt en kost twee
Euro meer ( 16,95 )
Er is ook weer een zending Spiderwood binnen dit houtsoort krijgt een rode
gloed over zich heen in het aquarium, maar ook geschikt voor het terrarium en
zelfs voor de hobbyist kan er wat moois van maken.
Tom Looijestein
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KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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