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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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Verenigingsinformatie

“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”

NBAT bestuur krijgt geen bondsdiploma van de keurmeesters
Compleet met motivatie ontving het bestuur van de Glasbaars het bericht dat zowel de
voorzitter als de secretaris van het NBAT bestuur definitief opstappen. Beide hebben
getracht om de NBAT weer nieuw leven in te blazen, immers financieel was de NBAT
vrijwel failliet, het aantal leden was nog geen fractie van wat het was en de egotripperij
vierde hoogtij. Met een vooruitstrevend plan van aanpak is, met goedkeuring van de
ledenvergadering, in 2015 een hoopvolle start gemaakt. Reden voor het bestuur van de
Glasbaars om de relatie met de geldverslindende, weinig presterende NBAT (nog) niet
te verbreken. Nu een jaar later blijkt het spel der ego-machten nog steeds de basis van
een naar mijn gevoel verziekte organisatie. Toen ik door het hoofdbestuur van de
NBAT gevraagd werd om voorzitter te worden van de werkgroep ‘moderniseren keuren’ was ik echt hoopvol. Vertegenwoordigers van verenigingen verspreid over het hele
land, twee bondskeurmeesters en een lid van het NBAT bestuur hebben zich de afgelopen periode constructief en met open vizier ingezet om wat nieuw elan te brengen in
het bestaande keuringsregime. Er is een voorstel gedaan voor de presentatie van de
landelijke huiskeuring en er wordt hard gewerkt aan een voorstel voor het toekomstig
keuren.
Het is dan ook onvoorstelbaar dat, hoewel de werkgroep haar opdracht nog niet eens
heeft afgerond, tijdens de recente districtskeuring een betrokken keurmeester aan een
Glasbaarsdeelnemer wist te vertellen dat ‘niet de werkgroep, maar alleen hij bepaalde
wat er met het keuren ging gebeuren’. Vervolgens dreigt een aantal keurmeesters de
landelijke huiskeuring van 2016 te boycotten! Hier helpt geen kuur eSHa 2000 tegen!
Toen ik begon aan de werkgroep heb ik de vraag gesteld of dit nu een ‘slangenkuil’ of
een ‘wespennest’ was. Ik weet inmiddels het antwoord: het is beide!
Gelukkig is er ook ander nieuws, want je zou bijna vergeten dat we het hier over een
hobby hebben, iets waar we plezier aan beleven en waar we trots op kunnen zijn. We
wisten het wel, maar opnieuw is tijdens de keuring geconstateerd dat we toppers in
onze vereniging hebben. Jos, Henk, Mark en Jeroen van harte gefeliciteerd met de uitslag, jullie hebben weer laten zien hoe mooi onze hobby kan zijn!

Nu de metamorfose van de kantine vrijwel gereed is en de rust in de ‘bouwput’ is weergekeerd, wil ik iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft nogmaals bedanken.
Het resultaat is geweldig!!
Binnen enkele weken kunnen we de ‘eyecatcher’ verwachten in de vorm van een schitterende showbak, maar daarover later meer! Voor nu zou ik zeggen; geniet van alles
wat de Glasbaars te bieden heeft in een sfeervolle ambiance onder het genot van een
kop koffie, een biertje of een potje biljart.
Tom Wensink
Verenigingsinformatie5
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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
03 april 2016
08 april 2016
12 april 2016
22 mei 2016
12 november 2016
09 december 2016
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Onderwerp
Veldhuis in Enschede
Alg. ledenvergadering
workshop Led verlichting
Zeewater dag bij AV de Glasbaars
huiskeuring AV de Glasbaars
uitslag huiskeuring AV de Glasbaars

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

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Agenda jaarvergadering

a. v. “De GLASBAARS”
VERENIGING VOOR HOUDERS VAN AQUARIA
Koninklijk goedgekeurd 20 januari 1971
Opgericht 1 november 1949
Aangesloten bij de N.B.A.T.
Ingeschreven bij de K.v.K. te Alkmaar, nr. 40634551
Correspondentieadres: Postbus 6016, 1780 KA Den Helder

Agenda jaarvergadering 8 april 2016
Aanvang 20:00 uur
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 10 april 2015
3. Jaarverslag penningmeester
4. Jaarverslag visbeurscommissie
5. Jaarverslag commissaris materiaal
6. Verslag kantinecommissie
7. Verslag financiële commissie
8. Vaststellen van de begroting 2016
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
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Redactie
Het is al weer april wat gaat het toch hard dus ook weer een nieuwe uitgaven van
“Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. Denkt u er om 8 april is de algemene
ledenvergadering u bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen en uw stem te laten horen.
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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Een paar puntjes van orde

De ‘verbouwingsperiode’ heeft niet alleen een schitterend resultaat opgeleverd,
maar heeft helaas ook wat overlast bezorgd bij onze buren. Ik heb inmiddels
gesproken met enkele buurtvertegenwoordigers en heb zeker begrip voor de
zaken die zij gemeld hebben, gelukkig hadden zij dat ook voor onze situatie.
Het bestuur en ik denk ook zeker namens alle leden te spreken, hecht grote
waarde aan een plezierige verstandhouding met onze buurt en buren. Op grond
van het gesprek met verschillende buren wil ik iedereen vragen bij het parkeren
niet de steeg en/of de garage van onze buurman te blokkeren. Voor de rokers
onder ons, graag uitsluitend gebruik maken van onze ‘rooklocatie’ bij de achterdeur en de peuken in de emmer.
Wat de wateroverlast in de steeg betreft heb ik voorgesteld om dit op termijn
gezamenlijk met de buren aan te pakken. Hier is positief op gereageerd. Op
korte termijn zal in ieder geval een regenpijp, die nu nog op de steeg loost verlegd worden naar een put op eigen terrein van de betrokken buurman. Met dank
daarvoor, want dat zal zeker wateroverlast schelen. De verlichting achter bij
onze schuur wordt aangepast zodat deze niet meer bij de naastgelegen bewoners naar binnen schijnt.
Tom Wensink

Nieuwe kantine
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Planten
Naam: Bolbitis heter oclita diffor mis
Familie: Lomariopsidaceae
land: Filipijnen
Hoogte: 5-7 cm
Licht: Matig/Normaal
Temperatuur: 15-28ºC
Water hardheid: Zacht
pH: 5,8-7,2
Plaats: Voorgrond
Omschrijving:
Een kleine vorm van de Bolbitis heudelotii tot ongeveer 7 cm hoog. Rizoom
(wortelstronk) 1-2 mm dik tot ongeveer 5 cm lang. De bladeren zijn geveerd
en ingesneden en groen van kleur. Langzaam groeiende plant die het best op
een achterwand of steen gebonden kan worden.
Het varentje is zeer geschikt voor terrarium`s of aquariums. Hij kan ook onder
water gekweekt worden.
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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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Weetjes
zwemblaas probleem herstellen
Je kan een zwemblaas probleem herkennen doordat hij steeds meer vertikaal begint te
zwemmen. Hij hangt ondersteboven en hapt snel naar lucht. De vis raakt zijn totale
balans kwijt. Bij zo'n zwemblaas probleem is het dan ook al vaak snel een afgelopen
zaak.
Een vis die bovenaan het wateroppervlakte drijft in normale zwemhouding kan zichzelf
nogwel redden. Dit kan dan een aantal dagen duren voor herstel. Ingrijpen in dit geval
is niet nodig. Stop met het voeren van de vis totdat die genezen is. Hij kan best een
paar dagen zonder eten.
Wanneer de zwemhouding van de vis veranderd in een onnatuurlijke stand, op de zij of
ondersteboven en dit langdurig is. Dan zal wachten totdat het vanzelf overgaat niet
helpen. Een zwemblaasprobleem waarbij de vis in een onnatuurlijke houding bovenaan
het oppervlakte drijft gaat namelijk in de meeste gevallen niet zonder hulp over. De
kans op verslechtering is sterk aanwezig als je niets doet. Dit komt omdat de vis in een
toestand raakt waar die weinig grip op heeft.
De vis kan nauwlijks nog voedsel opnemen en wordt oververmoeid door al zijn pogingen om weer horizontaal te kunnen zwemmen. Het moet een langdurige lijdensweg
doorstaan waarin de vis vecht voor zijn leven! Wanneer hij vermoeit begint te raken
laat hij zich meesleuren door de stroming. Hij zal steeds sneller naar boven drijven, niet
bepaald prettig om je vis zo aan te zien. Een zwemblaas probleem kan door veel oorzaken komen. Het kan ook aangeboren zijn, daar is dan niets aan te doen. Het kan ook
komen doordat de vis teveel drijvend voer eet, hier slikken ze dan lucht mee in. Het
voer zwelt in hun maag en zo kunnen ze hun zwemblaas niet meer regelen. Verandering van voeding kan dit soms genezen en vooral voorkomen. Voor de zwemblaas probleem is er een speciale water therapie die nog wat hoop kan bieden.
De water therapie werkt als volgt:
Neem de vis in een aparte bak en laat het waterniveau hiervan dalen zodat de vis nog
net onderwater is. Zo kan de vis op de bodem tot rust komen en weer aansterken.
Houdt de vis hier zo'n 5 dagen in en doe dan iedere dag een klein beetje water erbij. Dit
doe je net zolang totdat de vis weer helemaal vrij kan rond zwemmen. Wanneer het
proces van het water aanvullen te snel gaat en de vis daar niet goed op reageert, verleng
dan de dagen van het water aanvullen. Geef de vis genoeg tijd om zichzelf te kunnen
herstellen. Je kan al snel zien of de vis hierop reageert.
Daarnaast kan je de vis ook een kuurtje Bactyfec van Colombo erbij geven.
Zorg dat het water rechtstreeks van je aquarium komt Behoud dat aquariumwater op
temperatuur en schoon door voldoende verversing, anders heeft je ziekevis er nog een
probleem bij!
15
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Distriktskeuring uitslag
Jeroen en ik (Ronald) zijn voor de uitslag met Jos en Paula mee gereden naar de distrikskeurings uitslag in Alkmaar in de Poort. Wat me te wachten stond daar had ik
geen idee van, omdat ik alleen maar de prijsuitreiking heb mee gemaakt van de huiskeuringen. we hebben de hele presentatie ook mee gekregen en die heb ik op de club
computer gezet als er mensen zijn die al foto’s van de bakken willen zien dan kan dat
vraag het aan me en ik kan je er ook wat van vertellen wat de keurmeester er van vond.

Wat ik zeker kan zeggen de bakken van onze club hebben het goed gedaan. Er zijn
altijd wel wat ideeën hoe wat anders kan, maar dat is aan de persoon zelf die er druk
mee bezig is om zelf prettig naar zijn bak te kunnen kijken en veel plezier beleeft aan
zijn bak. En soms kunnen ideeën of adviezen zijn waar je toch anders je bak zou kunnen bekijken. Oja er waren niet alleen zoet en zout water aquariums te beoordelen maar
ook vijvers en terrariums er was ook goed te zien dat de mensen veel lol hebben in hun
hobby.
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plaats

Naam

vereniging

punten

Biotoop

Cat

gezelschapsaquaria (A1)
1

J. Wiedenhof

De Glasbaars

398

64

A1

2

H. Steenwijk

De Glasbaars

396,5

63,5

A1

3

C. kerssens

A.V.C. Vivaria

389

62,5

A1

4

B. Terbraak

A.S. Tropica

388,5

62,5

A1

5

H. Wilmans

Black molly

388

62,5

A1

6

M. Hoelandt

De Glasbaars

387,5

62

A1

7

B. Benvelzen

Black molly

386,5

62

A1

8

Dierentuin A.F.

A.V.C. Vivaria

385,5

62,5

A1

9

D. Cornelissen

Hugo Aqua

383,5

61

A1

10

D. ten Boer

Hugo Aqua

383

61,5

A1

11

L. de Vries

Viva Aquaria

382

60,5

A1

1

H.Vierhout

Hugo Aqua

390

61,5

A2

2

J. Poorte

De Glasbaars

388,5

62

A2

3

C. Kiem

Viva Aquaria

292,5

62,5

A2

1

M. van ter Meij

Viva Aquaria

396,5

63,5

B2

2

J.N. Bast

Viva Aquaria

394,5

63

B2

speciaalaquaria (A2)

speciaalaquaria Zeewater (b2)

gezelschapsterraria (c1)
1

D.Poelemeijer

Viva Aquaria

392,5

63

C1

2

W. Steenks

Viva Aquaria

388,5

62,5

C1

vijvers (D123)
1

R.D. de Jong

Hugo Aqua

391,5

71,5

D1

2

R. Zuijdam

Hugo Aqua

390

70,5

D2
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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
De Thayeria boehlkei of in het Nederlands hockeystick of Poothoutje genoemd, is een rustig, vredelievend scholenvisje en hierdoor zeer geschikt voor het
gezelschapsaquarium. Ze stellen niet al te hoge eisen aan de watersamenstelling, zolang het water
maar schoon is. Ze zijn dan ook geschikt voor beginners. De vrouwen tonen bij deze soort iets voller
als de mannen, maar het blijft lastig om het verschil
te zien.
Zoals gezegd zijn het echte scholenvisjes en moeten dan ook met minimaal 6 exemplaren samen gehouden worden maar liefst nog met veel meer. Door de geringe grootte
van deze soort kun je ze al houden in een aquarium vanaf 60 centimeter.
Het aquarium dient wel te beschikken over een gesloten lichtkap op dekruiten. Tijdens
het vangen met netten zijn sprongen boven het water gezien tot wel 2 meter hoogte.
WATER
Deze vissen worden massaal gekweekt voor de handel. In de winkel zijn de meeste
dieren dan ook wel wat gewend qua waterwaardes. Je kunt ze houden bij een temperatuur van 22 tot zo'n 28 graden. Ze doen het eigelijk op bijna alle waterwaardes uitstekend, een pH vanaf 5,5 tot 8 vinden doorgaans prima. De GH kan oplopen van 8 tot
20. 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
Het is een makkelijk te houden soort die alle soorten opneemt zoals vlokken, bevroren
en levend voer, wat aanvulling met af en toe wat spirulina vlokken voor de plantaardige
kost zal ze wel goed doen.
KWEEK
Het zijn zeer vruchtbare visje, die per paring tot wel 1000 eieren kunnen produceren.
Voor de kweek is een vrij grote kweekbak nodig van +/- 40 liter met licht zacht/zuur
water met een pH rond de 5,5. De eieren worden afgezet tussen fijnbladige planten en
geizen de hoeveelheid eieren zijn er redelijk wat planten nodig.
Als de vrouwtjes klaar zijn om te paren, krijgen ze een dikke buik van de vele eieren
die ze dragen. Na het afzetten van de eieren moeten de ouders worden uitgevangen, zij
zien de eieren namelijk als een lekker maaltje. Na het afzetten en het uitvangen van de
ouders moet ook een deel van het water worden ververst. De mannetjes produceren
zoveel sperma dat dit het water vervuilt. De zeer kleine eieren komen binnen een dag
uit, de jongen zijn zeer klein en moeilijk te zien. Ze moeten dan ook gevoerd worden
met het kleinst mogelijke voer als micro aaltjes en infusoriën.
21
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Planten

HYGROPHILA DIFFORMIS
Familie: Acanthaceae
Herkomst: Zuid Oost Azië
Lengte: 20 - 50 centimeter
Breedte: 15 - 25 centimeter
Temperatuur: 22 - 30 graden
pH: 5 - 8
Lichtbehoefte: gemiddeld
Omschrijving:
De Hygrophila difformis is een mooie aquariumplant die weinig eisen stelt. Een plant
voor beginners die kan helpen bij het creeëren van een evenwicht bij het starten van
een aquarium. Zijn snelle groei helpt om de vorming van algen te voorkomen doordat
deze plant een groot deel van de voedingsstoffen uit het water absorbeerd. Een tekort
aan micro-nutriciënten lijdt tot vale bladeren, wat een indicatie is dat het aquarium
plantenvoeding nodig heeft. In grote aquaria kunnen de gelobde bladeren een onderscheidende groep vormen.
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Vissen
Ancistrus temminckii
Nederlandse naam
Synoniem
tomus aculeatus
Werelddeel
Land/meer
Vindplaats
negebied.
Categorie
Dieet aquarium
groentes
Dieet natuur
Moeilijkheids graad
Voortplanting

algeneter
Ancistrus dolichopterus, Hypostomus temminckii, PlecosZuid Amerika
Suriname, Guyana
Snelstromende beekjes
riviertjes in het amezoMeervallen
Hout, algen, groene
Hout, algen
2
Eierleggend

Geslachtsonderscheid
Volwassen mannen hebben snorharen deze beginnen te groeien vanaf halfwas, vrouwen krijgen deze snorharen bijna nooit.
Lengte man
12 centimeter
Lengte vrouw
12 centimeter
Samenstelling
Single, koppel
Karakter
Vreedzaam
Gedrag
Vreedzaam alleen mannen onderling zijn agressief.
Zone
Onder
Stroming
Matig tot hard
Milieu
Ph. 6.6-7.5 pH Kh/Gh 4.0-8.0
Temperatuur
Minimaal. 20 °c maximaal 28 °c
Extra informatie
Zorg voor voldoende schuil mogelijkheden, zonder voldoende schuilplaatsen zal de
(onderlinge) agressie toenemen.
Het vrouwtje van de Ancistrus temminckii legt ongeveer 50 eieren in een grot of een
gat dat wordt bewaakt
en uit gebroed door het mannetje.
Let op met decoratie en (kien) hout waarin gaten/holletjes zitten die eigenlijk net te
klein zijn voor de
Ancistrus temminckii (denk ook aan het groeien van de algeneter) ze kunnen zich hier
in klem zwemmen en er niet meer uit komen met alle gevolgen van dien.
Niet bij grote en agressieve vissen houden.
De Ancistrus temminckii is een avond en nacht actieve algeneter.
Van de Ancistrus dolichopterus red is een kweeksoort bekend de Ancistrus temminckii
albino.
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Planten

Naam: Alter nanther a r osaefolia
Familie: Amaranthaceae
land: Zuid-Amerika
Hoogte: 20-40 cm
Licht: Normaal/Veel
Temperatuur: 20-28ºC
Water hardheid: Zacht/gemiddeld
pH: 5-8
Plaats: Achtergrond, middenzone

Omschrijving:
Alternanthera rosaefolia is de grootste en de decoratiefste van de Alternanthera soorten.Een stengelplant met kruisgewijs ingeplante bladeren, welke lancetvormig
zijn.Onder sterke belichting zijn de bladeren mooi rood tot bordeau gekleurd. Deze
varieren iets van de andere soort door de lichtere tint van roodheid.
Sterke belichting, zuiver water en een rijke voedingsbodem zijn vereisten. CO2 bemesting is in veel gevallen nodig om een mooiere groei te krijgen. Deze plant is een prachtig contrast met andere planten. Vooral bij groepen van fijnbladige planten komt hij
zeer mooi tot uiting. Vermeerderen kan door stekken te nemen, waarbij men heel voorzichtig moet te werk gaan, omwille van de fragiliteit van de plant. De Nederlandse benaming voor de plant is Rood papegaaienblad.
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Achter de schermen bij het Fort Kijkduin.
Zondagmiddag 13.00 uur verzamelpunt Fort Kijkduin, 6 maart. Bij het
betreden van het fort werden we verwelkomt door penningmeester Willem
Hiddingh. die een dienstmededeling
had : De aanwezigen hoefde geen entreegeld te betalen, ( mazzeltje nr. 1 ).
De stemming zat er gelijk goed in . We
werden rond geleid door " Anoek " die
dit uitstekend deed. Na wat geschiedenis lessen te hebben opgesnoven over
wat onze voorouders hebben meegemaakt belanden we op het interessante deel ;
het ZEE-AQARIUM. Hier werd echt stil gestaan waarvoor de mensen kwamen. Vissen
van 50 cm waren geen uitzondering. Je kon aan de
ogen zien, dat met name de jongere die met opa/oma
mee mochten er veel interesse was ( absorberen )en in
het geheugde vast leggen. Van platvis , kreeft , haai ,
zeepaartjes , tot zeeaal / paling , er was een veelzijdig
aanbod voor een ieder. Door de aankondiging van wederom Willem, werd het tijd voor een koffiepauze wat
óók werd vergoed door de vereniging ( mazzeltje
nr.2 ). Daarna gingen we naar boven voor een diavoorstelling over het leven in de Noordzee en de
dijkbewaking van de hele westkust van Nederland . Terug naar het zoutwater gedeelte werd
en kon men nog menige vraag stellen aan de
technische medewerker over de installatie en of
rondkijken van deze normaal gesloten ruimte.
Al met al een zeer interessante middag voor
alle aanwezigen.
Groetjes Willem van de Graaff.
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Vissen

De Chinese Danio is een van de weinige
vissen die je ook in een koudwateraquarium kunt houden. Doordat het erg sterke
visjes zijn, zijn ze zeer populair bij beginnende aquarianen. De kweek is erg eenvoudig. Al met al is dit dus een zeer aantrekkelijk visje.
Wetenschappelijke naam:Tanichthys albonubes
Nederlandse naam: Chinese Danio
Familie: Cyprinidae (karperachtigen)
Herkomst: China
Lengte Tot ongeveer 4 centimeter.
Geslachtsonderscheid
Vrouwtjes hebben een dikkere buik en een kleinere kop. De rug- en aarsvin van
de mannetjes zijn groter dan bij de vrouwtjes.
Huisvesting
Houdt deze danio’s in een aquarium met een minimale lengte van 50cm lang.
Ze hebben behoefte aan veel vrije zwemruimte en een donkere bodem. Zorg
voor veel planten aan de achterkant en de wanden.
Karakter
Zeer vreedzame en actieve scholenvis. Houdt ze niet met grote of agressieve
vissen. Danio’s komen het best tot hun recht in een zo groot mogelijke school.
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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:
N. Pronk Anemonenstraat 44

Adverteren voor leden/donateurs gratis
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

Echt nieuw voor ons is de cambarellus specie oranje oftewel het Oranje Dwergkreeftje
dit kreeftje Word niet groter dan 5cm en komt oorspronkelijk uit Mexico en is een vredelievend kreeftje en zal alles eten wat hem word voorgeschoteld en dat voor maar €
5,40
Ook is er weer een zending met Bijengarnalen binnen deze noeste opruimers in het
aquarium kosten iets duurder maar toch zeker een stuk goedkoper als elders nu per stuk
voor € 1,00
Een stevig plantje met een hele mooie bladvorm is de Bolbitus Heudeloti, maar steeds
moeilijker verkrijgbaar nu wel verkrijgbaar als een kweekvorm die bekend staat als de
Bolbitus Heteroclita dit plantje heeft een stevig blad en heeft een prachtige bladvorm
wel een wat duurder plantje maar dan heeft u wel een aparte soort in het aquarium
staan € 6.95
Niet nieuw maar niet vaak in de Visbeurs de Cryptocoryne Balansea een geheel verschillende vorm Cryptocoryne dan dat u gewend bent geen korte maar juist hele smalle
en lange geribbelde bladeren een genot om de in het aquarium te hebben € 3,10
Zoek u misschien nog een biologisch filter met een goede pomp dan is deze aanbieding
zeker iets voor u het filter is 60x30x30cm en de pomp is een Eheim 1260 geheel nieuw
van de normale prijs van € 199,00 voor maar € 99,00.

Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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