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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 ver enigingsjaar
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 Ronald van ‘t Ent,
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

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

Alex Hendriks

Willem Hiddingh

Ronald van ’t Ent

Ans Huiskes
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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Tom Wensink
Henk Steenwijk
Co Heesbeen

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Een sfeervolle start in dit nieuwe jaar!

De eerste zaterdag van 2016 was een soort wisseldag. We hebben afscheid genomen
van een groepje wanbetalers die na herhaaldelijk aandringen uiteindelijk niet over de
brug kwamen. Gelukkig konden we dezelfde dag nog alweer de eerste nieuwe leden
verwelkomen. Vol enthousiasme kwam iemand vertellen dat hij, na een jarenlange pauze, de hobby weer ging oppakken. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn kleinkinderen!

Niet alleen kleurden nieuwe gezichten deze zaterdag, maar ook de muren droegen hun
steentje bij. Vol overgave wist Mark, na het plafond, ook een groot gedeelte van de
binnenmuren in de kantine te voorzien van een prachtige nieuwe laag verf. Gekozen is
voor een sfeervolle kleur ‘taupe’, dat een mooie combi vormt met het inmiddels licht
gekleurde plafond.
Nu de start met de muren gemaakt is, zullen Cor en Henk de onderkant van de muren
voorzien van een steigerhouten lambrizering. Deze houten delen worden afgewerkt met
een whitewash waardoor dit met het taupe een mooi contrast vormt.
Misschien is het wel eens goed als je dit leest om jezelf de vraag te stellen: “wat heb ik
laatst gedaan voor de Glasbaars?” Dus mocht je ze aan het werk zien of op een ander
moment tegenkomen, misstaat het absoluut niet om in ieder geval eens hardop een
compliment te geven!
De geslaagde huiskeuring stond niet alleen bol van het vakkundig advies en de mooie
voorbeelden, maar leverde voor iedere deelnemer ook nog een aantal punten op. Vier
deelnemers hebben aangegeven dat zij, op grond van het behaalde resultaat, hun bak
namens de Glasbaars gaan presenteren in het district. Succes!
Niels, onze PR-man, heeft voor dit jaar weer een mooi activiteitenprogramma samengesteld, waaronder een kijkje achter de schermen bij Aquarium Fort Kijkduin en shoppen bij Veldhuis in Enschede, naar eigen zeggen de mooiste en grootste speciaalzaak
van Nederland.
Kortom, volg ons op de site, geef je tijdig op voor de verschillende activiteiten, breng
een bezoekje aan ons steeds mooier worden clubgebouw en laat zien waarom de Glasbaars jouw club is. Een betere start kunnen we dan niet maken in dit nieuwe jaar!
Tom Wensink
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Kantinemedewerkers
Richard Kramer (Finan. Beheer der )

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
08 april 2016
22 mei 2016
12 november 2016
09 december 2016
6
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Onderwerp
Uitslag avond districtskeuring
Fort Kijkduin, achter de schermen
Veldhuis in Enschede
Alg. ledenvergadering
Zeewater dag bij AV de Glasbaars
huiskeuring AV de Glasbaars
uitslag huiskeuring AV de Glasbaars

Tijd
19:30
13:00
08:00
20:00
10:00
08:00
19:30

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Jaarverslag commissaris materiaal 2015
stukje van commat
We zijn weer een jaar verder en er is het een en ander veranderd. We zijn druk bezig
met veranderingen in de kantine om het gehele uiterlijk te veranderen van de jaren 70
in de huidige stijl van nu. De kleuren van de muren worden een taupe kleur en het plafond is veranderd van bruin in een heel licht grijs teint, de onderkant wordt een houten
lambrisering, de twee aquaria zijn weg en worden vervangen door een 1 aquarium met
een steigerhouten ombouw. Het kantoor van Tom, Ronald en Willem gaat weg uit de
hoek en word aan de kant van de visbeurs geplaatst, deze is ook gemaakt van steigerhout. De hoofd verlichting is veranderd in de kantine, alles is over gegaan in ledverlichting. Ook de bar wordt nieuw gemaakt en wordt verplaatst naar de andere kant van
het gebouw. Verder zou ik willen vragen als er leden zijn die af en toe een handje uit de
mouwen willen steken: Graag!!
commissaris materiaal Henk Steenwijk.

Jaarverslag Bar 2015
We zijn al weer een jaar verder en dus even kort wat er is gebeurd en wat er nog gaat
gebeuren het komende jaar.
Het jaar 2015 is voor de bar positief geëindigd
De verwachte begroting is ruimschoots gehaald.
Al met al een mooi eindresultaat.
Voor het jaar 2016 staat er weer een grootse uitdaging te wachten, namelijk de langverwachte herinrichting van onze kantine.
Reeds vorig jaar zijn er al plannen gemaakt om onze kantine te veranderen.
Iedereen was het er mee eens om na 25 jaar de kantine te moderniseren en weer van
deze tijd te maken.
In januari zijn we dus begonnen en het schiet al aardig op, over een aantal weken kan u
daarom onze nieuwe kantine komen bekijken en u zal versteld staan.
Naar verwachting hopen we in het jaar 2016 dat de baromzet verder omhoog gaat omdat er nu weer een vaste groep is die het fijn vinden om gezellig samen te zitten.
Mede doordat we nu een biljart hebben in onze kantine is er op vrijdag een gezellige
avond waar, onder het genot van een hapje en een drankje, word gebiljart.
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
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Redactie
Het is alweer februari wat gaat de tijd ook hard. Dus hier heer weer een nieuwe uitgaven van “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. En de algemene ledenvergadering komt er weer aan daar staan weer de stukjes van
in. Ik nodig u ook van harte uit om naar de ledenvergadering te komen en kan dan gelijk een kijkje nemen in ons
nieuw ingerichte kantine
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
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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: 08:00 - 17:00 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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5 en 6 maart
Als u dit leest hebben de deelnemers aan de districtskeuring de keurmeester
inmiddels over de vloer gehad. We hopen dat ze een goede en leerzame keuring
gehad hebben.
Wilt u weten hoe het ze vergaan is? kom op 5 maart naar de uitslag avond.
5 Maart; Uitslag avond districtskeuring.
Lokatie: cafe "Prins Maurits", Nieuwe Niedorp
Aanvang: 19:30 uur
Voor wie: leden en niet leden
Kosten: gratis
Misschien lijkt het nog ver weg maar 6 maart heeft u de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen bij het aquarium in Fort Kijkduin. Helaas hebben we nog geen inschrijvingen mogen ontvangen en wat zou het jammer zijn
als we deze activiteit niet door kunnen laten gaan door gebrek aan belangstelling. Dus wil je een leuke en informatieve middag beleven schrijf je dan
snel in.

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:
13:00 ontvangst
13:15 - 14:15 rondleiding aquarium &
achter de schermen
14:15 - 14:45 pauze
14:45 - 15:45 lezing over de Noordzee
15:45 - 17:00 rondleiding door het museum
Info en opgeven tot 1 Maart 2016 via: info@deglasbaars.nl
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Jaarverslag Visbeurs 2015

Ook voor de Visbeurs is het jaar wat turbulent begonnen wij zijn een aantal
goede Visbeurs medewerkers kwijt geraakt en deze zijn niet geheel vervangen, wel heeft Ans ons team versterkt, maar vrijwilligers zijn nog altijd nodig.
Ook dit jaar zijn we weer geslaagd om een divers aantal soorten vissen en
planten in de Visbeurs te hebben en dat voor het welbekende lage prijsje we
zijn er zelfs in geslaagd om lage prijzen te hebben dan ze in de groothandel
verkrijgbaar zijn en dat is te danken aan onze huiskwekers die ons kunnen
voorzien van goedkope vissen en planten.
Met de bijartikelen zijn we geslaagd om de prijzen niet teveel te laten stijgen
en zelfs met een aantal producten zijn we door groot in te kopen tijdelijk maar
ook definitief goedkoper te worden.
De omzet van de Visbeurs is redelijk gelijk gebleven.
Als promotie zijn we een aantal keren op een markt te zien geweest met een
aantal info bladen en artikelen die wij in de Visbeurs hebben, natuurlijk was
onze grootste promotie dat wij weer met ons team op Vivarium hebben gestaan met als uitbreiding de samenwerking met Faunaland en een zeewaterhoek die een geweldige publiekstrekker was hieruit kwam dat wij de prijs
wonnen voor de beste verenigingsstand wat weer resulteerde in vermelding in
diverse kranten.
En net op sociaalmedia gespot een groot stuk van de vereniging in het blad
van de NBAT over de Glasbaars in Het Aquarium, met recht trots ben ik op
onze club en medewerkers.
Tom Looijestein
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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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Vissen

Wetenschappelijke Naam: Epalzeorhynchus
(Labeo) bicolor
Nederlandse Naam: Vuurstaartlabeo
Familie: Cyprinidae (karperachtigen)
Herkomst: Thailand
Lengte: Tot ca. 13 centimeter.
Geslachtsonderscheid
Als de vissen volwassen zijn, zijn de vrouwtjes iets dikker dan de mannetjes. De mannetjes zijn ook intensiever gekleurd dan de vrouwtjes. Het verschil is echter niet makkelijk te zien.
Huisvesting
Zoals de lengte al doet vermoeden, heeft de Labeo bicolor een ruim aquarium nodig
van minimaal 1 meter lang. Het is noodzakelijk dat er veel verschillende schuilmogelijkheden zijn, creëer deze met kienhout en stenen. Drijfplantjes worden ook gewaardeerd.
Karakter
Labeo bicolor is een territoriumvormende vis en moet solitair gehouden worden. Met
name oudere vissen zijn zeer onverdraagzaam, zowel naar soortgenoten als naar andere
vissen toe. Het is daarom een vrij lastige vis om te houden in een gezelschapsbak.
Houdt de bicolor alleen met grote, sterke vissen.
Waterkwaliteit
Temperatuur: 24-26
Ph: 6,5 tot 7
GH: 8-12
Voeding
Deze vis is een echte alleseter en tevens een goede opruimer. Droogvoer, diepvriesvoer
en levend voer lust hij graag.
Kweek
Zeer lastig, met name omdat het moeilijk is om meerdere vissen samen te houden. Wel
bekend is dat het mannetje broedzorg vertoont.
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Jaarverslag 2015 Penningmeester
Na afsluiting van het boekjaar 2015 heb moet ik constateren dat de we de begrote omzetten voor 2015 niet helemaal hebben kunnen waar maken.
Dit mede door de lagere omzet in de Visbeurs helaas,
hier moeten we met al onze leden wat aan doen breng het onder de aandacht van vrienden en familie leden wijs ze op onze lage prijzen.
De verkopen op het vivarium 2015 hebben er aan bij gedragen dat we toch nog het beoogde resultaat hebben kunnen bereiken.
Het positieve is dat de kantineomzet licht omhoog is gegaan,
dit mede door de aanschaf van het biljart
Nu de grote verbouwing die reeds gaande is, verwachten we als bestuur dat dit een positieve uitstraling zal hebben voor onze vereniging.
Als er leden zijn die ideeën hebben om de kantine nog beter te benutten met activiteiten
u bent van harte welkom geef het door.
Voor de jaarlijkse controle van de boeken bent u van harte welkom op zaterdag
12-03-2016 tussen 10 en 12 uur s,morgens en 14 en 17 uur s,middags
Tevens vragen we weer om vrijwilligers voor de vereniging.
Dit voor alle voor werkzaamheden onderhoud en assistentie van het gebouw en hulp in
de beurs.
Ook als u niet de Latijnse namen weet bent u welkom deze zijn voor mij niet uit te
spreken geef u op
Penningmeester
Willem Hiddingh
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Planten
Herkomst: Brazilië
Hoogte: 3 - 10 centimeter
Breedte: 5 - 10 centimeter
Temperatuur: 20 - 28 graden
pH: 6 - 8
Lichtbehoefte: gemiddeld/veel

Staurogyne repens is een betrekkelijk nieuw plantje dat momenteel in opmars is om het tropisch gezelschapsaquarium te veroveren. Het gaat hier om een betrekkelijk hardbladig frisgroen
plantje dat vooral als voorgrondbeplanting kan worden gebruikt. Van origine is de plant
afkomstig uit Mato Grosso, in het Amazonegebied in Brazilië en kan verwantschap met
Zuid-Amerikaanse Hygrophila-achtigen worden aangetoond.
Om deze plant als het ware te dwingen de kruipende onderwatervorm aan te nemen
moeten omhoog schietende uitlopers/scheuten consequent worden afgeknipt. Het plantje wordt tegenwoordig regelmatig in de aquariumhandel aangeboden en de boven water
gekweekte plantjes kunnen worden afgeknipt en wortelen over het algemeen heel gemakkelijk. Deze plant is matig tot normaal licht behoevend en zal het in het gemiddelde Nederlandse aquarium over het algemeen probleemloos doen. CO2 bemesting werkt
stimulerend op de groei.
Vanwege de bij deze plant behorende langzame groei is deze soort ook heel geschikt
voor nano aquaria en zal ze waarschijnlijk in korte tijd populair worden in de Nederlandse aquariumliefhebberij.
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Vissen
De Hyphessobrycon megalopterus of Zwarte Fantoomzalm Lengte 4,5 cm. Het lichaam is grijs-zwart met een blauwzwarte vlek ter hoogte van de kop. De mannetjes
hebben een grote zeilvin en meer zwart pigment. Bij lichtinval kun je duidelijk een
blauwe rand zien. De mannetjes zijn te herkennen aan meer zwart(pigment) en een
grote zeilvin.
Synoniemen: Megalamphodus megalopterus, Megalomphodus megalopterus, Megalamphodus rogoaguae.
Herkomst
Brazilië, Argentinië, Bolivia, Zuid-Amerika.
Inrichting
Voor de Hyphessobrycon megalopterus is een aquarium nodig van 60 cm. Inrichten
met een donkere bodem, dichte randbeplanting en drijfplanten. Zorg voor voldoende
zwemruimte en schuilplaatsen. Houd ze in een gezelschapsbak met kleine vissoorten. Ze houden ook van wat stroming. Met een donkere bodem en veel groen in het
aquarium komen hun kleuren ook veel mooier uit.
Water
Temperatuur: 23-27 graden.
PH: 6-7,5
GH: 4-12
In de natuur hebben vissen te maken met schommelende temperaturen. Gedurende
lange tijd vissen op de minimum of maximum temperatuur houden is niet altijd gewenst en kan de gemiddelde levensduur van de dieren bekorten.
Voeding
Deze vissen zijn alleseters en lusten graag klein levend voer, zoals zwarte muggenlarven, watervlooien en fruitvliegjes, ook droogvoer. Alleen kleinere voersoorten
geven. Zorg voor voldoende afwisseling.
Karakter
De Zwarte fantoomzalm is een zeer vreedzame en levendige scholenvis, houdt ze
met minimaal 6 à 8 stuks in het aquarium. Zolang ze met een schooltje zijn, zijn ze
het beste op hun gemak. Ze zwemmen in de middelste waterlagen.
Kweek
De kweek is vrij moeilijk, de mannetjes zijn tijdelijk territoriumvormers. Gebruik
een kweekbak met Javamos en andere fijnbladerige planten waartussen de eieren
afgezet kunnen worden. Zorg dat de ouders eerst goed doorvoedt zijn, dit kun je
doen door ze bijvoorbeeld wat vaker zwarte muggenlarven te geven.
Na de eiafzetting de ouders uitvangen anders worden de eitjes opgegeten. De jongen
kunnen opgekweekt worden met zeer fijn voer zoals pantoffeldiertjes.
18
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Aanbiedingen en koopjes
bekijk op onze website
Tel 053 4315020
Fax 053 4308902

voor 14.00 uur besteld de volgende dag in huis. (mits voorradig)

www.aquariaveldhuis.nl
KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Vissen
Wetenschappelijke naam: Pimelodus pictus
Nederlandse naam: Geen
Familie: Pimelodidae (Antennemeervallen)
Herkomst: Zuid-Amerika
Lengte
Pimelodus pictus wordt in het aquarium ca 15 centimeter lang. Er is geen verschil in lengte tussen
mannetjes en vrouwtjes.
Geslachtsonderscheid
Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is niet bekend
Huisvesting
Aangezien Pimelodus pictus 15 centimeter lang wordt, heeft hij een ruim aquarium
nodig. Houdt Pimelodus pictus in een aquarium van minimaal 1.50m breed, zeker indien je meerdere exemplaren houdt. Een enkel exemplaar zou in een aquarium van 1.20
meter passen, maar een ruimer bemeten aquarium is altijd beter. Pimelodus pictus is net
als andere antennemeervallen een bodemvis, hij houdt van een donkere bodem met veel
schuilplaatsen (met name kienhout is heel geliefd). Schaduw en wat stroming in het
water zijn belangrijk voor deze antennemeerval. Beplanting wordt op prijs gesteld,
maar zorg voor sterke planten die goed wortelen (of gebruik bloempotjes). Tijdens het
voederen worden mijn Pimelodus pictus helemaal gek en zoeven door de hele bak
heen, waarbij planten niet worden gespaard.
Karakter
Pimelodus pictus is een wat schuwe vis, hoewel dit per vis verschilt. Zelf houdt ik twee
exemplaren, waarvan er 1 zeer schuw is en de andere juist de hele bak doorkruist. Pimelodus pictus kan zowel solitair als met meerdere exemplaren worden gehouden. Deze antennemeerval is goedaardig en doet geen vlieg kwaad. Ook in combinatie met
andere meervalsoorten ontstaan er geen problemen, zelf houdt ik ze met Ancistrus en
Gyrinocheilus aymonieri en dit levert geen problemen op. Pimelodus pictus houdt van
schemering, in een felverlichte bak zul je hem niet vaak zien. De soort is net als andere
meervallen ook 's nachts actief.
Waterkwaliteit
Temperatuur: 22-26°C
Pimelodus pictus houdt van schoon, helder water.
Voeding
Pimelodus pictus is een makkelijke eter en een echte afvalopruimer. Zodra er wordt
gevoerd zul je merken dat de vis heel druk wordt en zal wachten tot er wat voer naar
beneden valt. Voer regelmatig met voer voor bodembewoners (tabletten die direct naar
de bodem zinken). Ook levend voer en tubifex worden goed gegeten.
Kweek
Pimelodus pictus is op het moment nog niet in het aquarium gekweekt.
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Planten

Herkomst: Zuid Oost Azië
Hoogte: 15 - 40 centimeter
Breedte: 10 - 15 centimeter
Licht: Middelmatig
Temperatuur: 22 - 28 graden
pH: 5.5 - 8
Omschrijving:
De Limnophila sessiliflora is een goede en weinig eisen stellende aquariumplant en een goed alternatief voor Cabomba,
die veel licht nodig heeft. De plant groeit vaak wat langwerpig uit bij weinig licht, maar
dit kan tot op zeker hoogte worden tegengegaan door de groei te stimuleren door wat
Co2 toe te voegen. Ze komen het best tot hun recht wanneer ze in groepen worden geplant. Wanneer ze goed groeien zenden ze uitlopers die zich uitstrekken over de bodem. Limnophila sessiliflora werd voorheen "Ambulia'' genoemd.
Wij raden aan om het plastic mandje en de steenwol voorzichtig te verwijderen.
Na het verwijderen hiervan spoelt u de wortels en de planten af met wat aquariumwater
welke u hierna weggooid. Dit wordt gedaan om eventuele restanten steenwol, slakeitjes
of andere ongewenste stoffen te verwijderen.
De plant wordt gepoot in het bodemsubstraat, zorg ervoor dat alle wortels zijn begraven. Let goed op dat u geen bladeren onder het grind begraaft, deze gaan dan namelijk
rotten. Na het poten de plant lichtjes omhoog trekken zodat de wortels netjes omlaag
staan.
De positie in het aquarium is slechts indicatief, want de grens tussen 2 posities is klein.
Afhankelijk van de maat van het aquarium kan een voorgrondplant ook worden gebruikt als middenplant of zelfs als achtergrondplant. Wees dus lekker creatief met het
onderwater tuinieren.
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Vissen
De Rasbora espei is een levendige vreedzame scholenvis, die uitstekend geschikt is voor het
gezelschapsaquarium. Het aquarium moet dicht beplant zijn zodat voldoende schuilgelegenheid ontstaat. Een donkere bodem wordt zeer op prijs gesteld.
Ze lijken sterk op de Rasbora heteromorpha (kegelvlekbarbeel) maar zijn meestal iets kleiner en ook hun lichaamsbouw (meer langgerekt) en kleurstelling wijkt iets af. Als ze mooi
gekleurd zijn, zijn ze oranje tot dieprood. Verder hebben ze eveneens een zwarte kegel vanaf het midden van het lichaam tot aan de staartvin.
Wetenschappelijke naam: Rasbora espei (Trigonostigma espei)
Nederlandse naam: Hengeli kegelvlek
Familie: Cyprinidae (karperachtigen)
Herkomst: Tahiland
Lengte: Tot ongeveer 3 á 4 centimeter.
Geslachtsonderscheid:
Volwassen mannen zijn iets slanker dan de vrouwtjes.
Huisvesting
Een levendige, vreedzame scholenvis die uitermate geschikt is voor een gezelschapsaquarium. Minimaal 8 stuks houden. Het aquarium kan het beste goed, dicht beplant worden zodat
ze genoeg schuilmogelijkheden hebben, een aantal drijfplanten zijn ook gewenst. De bodem
kan het beste donker zijn omdat ze zich dan het beste op hun gemak voelen. Als de vis zich
op zijn gemak voelt dan zullen de vinnen mooi rood/oranje kleuren.
Karakter
De Rasbora espei is een mooi en gemakkelijk te houden scholenvisje, dat onder meer ideale
omstandigheden een juweeltje in ons aquarium kan zijn.
Waterwaardes
Temperatuur: 23-28
Ph: 6 – 6,5
Gh: 5 - 8
Voeding
Het is een echte alleseter die ook wel van levend voer houdt.
Kweek
De kweek is vrij moeilijk. Zorg dat de ouders eerst goed doorvoedt zijn met bv. zwarte
muggenlarven, daar zitten veel vitamines in en bevordert het kuitschieten. De kweekbak
inrichten met breedbladige planten zoals een Anubias of een Echinodorus soort is aan te
raden. De ei afzetting gebeurt tegen de onderkant van het blad, ze leggen zo´n 80 tot 100
eitjes. Zorg voor zacht water en een temperatuur van 27 graden. Men kan de jongen opkweken met artemia-naupliën.
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Planten

eleocharis vivipara
Herkomst: Amerika
Hoogte: 15 - 50 cm.
Temperatuur: 22 - 26 C.
Lichtbehoefte: Matig
Groeisnelheid: Snel
Positie: Achter
Omschrijving:
De bladeren zijn draadvormig, vlak en kantig en licht tot middengroen
gekleurd. Tere weinigeisende voorgrondplant. Naaldgras is ook uitstekend geschikt voor kweekbakken. Naaldgras is heel erg makkelijk in te
korten. Als het naaldgras te hoog is, kunt u de bovenkant op maat afknippen.
Gemeenschappelijke Namen
Kiemen spike rush, Umbrella haar gras
Oorsprong
Deze plant is te vinden in het zuiden van de Verenigde Staten.
Voortplanting
Deze zijn een zeer makkelijke plant om zich te verspreiden. Neem gewoon stekken van
de moederplant en verwijder de onderste bladeren van het snijden. Plaats het snijden in
de ondergrond verzorgen de steel niet te verpletteren en dit moet dan vormen wortels
en uitgroeien tot een nieuwe plant. Dit soort plant wordt ook verondersteld om lopers te
produceren in het wild om zich te verspreiden.
Moeilijkheid
Deze plant is gemakkelijk te kweken als de juiste lichtniveaus worden gebruikt in het
aquarium.
Korte Omschrijving
Deze soort lijkt op het Eleocharis acicularis maar het groeien veel groter. Ze zijn niet
een veeleisende planten, maar vereisen voedingsstoffen in het substraat.
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Milieuvriendelijk aquarium houden
Bewuster omgaan met energie
Zet je aquarium op een warme plek in de kamer, zo hoeft de thermostaat minder hard te
werken. Stel de temperatuur van je aquarium één of twee graden lager in. Voor sommige vissen kan dat niet, maar bij de meeste vissoorten kan de temperatuur makkelijk een
klein standje lager dan hoe het vaak is ingesteld. Aquariumplanten doen het vaak ook
beter bij een lagere temperatuur. Twee kleine thermostaten zijn efficiënter dan één grote, probeer het rendement na te gaan. Stel de watercirculatie goed in zodat de warmte
vanaf de thermostaat beter door het water verdeeld wordt. Dit doe je door de uitstroomrichting van de pomp anders te richten of de luchtpomp te verplaatsen.

Het aquarium isoleren zorgt, verminderen energieverbruik
Het lijkt een grote ingreep maar dat is het niet. Door een dun multiplex plaat te
nemen en daar een isolerend materiaal zoals piepschuim, PUR-schuim of steenwol tussen te plaatsen kan je de achterkant van het aquarium dik inpakken. Zo
blijft de warmte langer binnen het aquarium en houdt koud van buitenaf meer
tegen. Door gebruik te maken van een achterwand valt de geïsoleerde wand
nauwlijks op. Sommige achterwanden zijn gemaakt van piepschuim, dit isoleert en kan mede de energie besparen. De isolatie zorgt tevens dat geluid minder in of uit de bak kan.
Buitenpomp en slangen inpakken met isolatiemateriaal
Niet alleen het aquarium kan ingepakt worden met isolerend materiaal, een
buitenpomp en slangen van en naar je pomp kan ook geisoleerd worden. Met
isolatiemateriaal voor radiatorbuizen kan je de slangen voorzien van isolatie.
Verlichting en lichtopbrengst
Gemiddeld brand het licht 12 uur per dag, uiteraard kan
het geen kwaad om een uurtje minder het licht aan te
houden. Het zorgt voor minder algengroei en energieverbruik. Maak hierbij gebruik van een analoge tijdschakelaar, de vissen krijgen een beter dag/nacht ritme
en je voorkomt ermee dat je het licht telang laat aanstaan. Je hebt er tevens geen omkijken meer naar. Door
de verlichting laat op de dag aan te zetten heb je 's
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avonds wanneer het donker begint te worden meer licht in je kamer en meer
sfeer.
De meeste aquaria hebben genoeg lichtopbrengst met één gewone daglichtlamp, grote aquaria kunnen meer dan één lamp nodig hebben.
Een rode lamp is niet altijd nodig, de kleur hangt mede af van welk soort planten in de bak zitten. Je kan bewust ervoor kiezen om planten te nemen die niet
extreem veel licht nodig hebben.
LED verlichting verbruikt minder energie
In veel aquariumwinkels kan je tegenwoordig LED lampen kopen die besparen
veel elektriciteit en gaan langer mee. De aanschaf van LED lampen kan prijzig
zijn, bekijk daarom eerst of de LED verlichting op langer termijn de kosten van
de aankoop dekt. Door de straal met vele kleurtjes die bij ledverlichting vrijkomen ziet de lichtbundel die in het aquarium door het water schijnt er zeer natuurgetrouw uit. Het nadeel is dat het nog niet geschikt is
voor vrij hoge bakken met planten. Het licht kan daar de
diepte niet bereiken. De Led techniek wordt doorontwikkeld waardoor steeds meer diepte met de kleine ledjes
bereikt worden.

Tip van de Maand
Ik gebruik een ( en dat gaat heel goed) een aanzuig tuinslang zoals we deze allemaal
kennen ,alleen heb ik net iets boven het eind van de slang met een stanleymes een hap
uit de slang gesneden om zo de aanzuigkracht te verdelen over deze twee "gaten", nooit
geen last meer van vast zuigende bladeren, gewoon lichtjes over de bodem dwarrelen
en je zuigt zo al het vuil van de boden,
MOCHT er toch wat zand mee komen kan
je deze samen met het nieuwe water samen
er weer achter in de bak er in strooien ,zie
afbeelding van mijn vuil-stofzuigslang
Gerrit Bremer
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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:
Mandy

Hogendorp

Adverteren voor leden/donateurs gratis
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs
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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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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