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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 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”

‘Maak je talent bekend!’
Dat we onder de leden van de Glasbaars aquariumtalenten hebben zitten wisten we
natuurlijk al jaren gezien onze volle prijzenkast, maar wat denk je van ons technische
talent!
Tijdens de metamorfose van de kantine lieten onze vakmensen zien wat ze in huis hebben op het gebied van timmeren, schilderen, electra, verwarming, water, je kan het niet
bedenken of we hebben daar een ‘handyman’ voor. Nu we de voltooiing naderen zijn
alle ogen gevestigd op de nieuwe eyecatcher van de Glasbaars, een schitterende showbak van maar liefst 2.50 meter. Het moment is aangebroken voor onze ‘Willie Wortel!’
Met een scherpe blik taxeert Riekus de bak en de plannen zie je gewoon bij hem opborrelen. “Als we nu een automatisch vulsysteem maken, dat scheelt een hoop werk,” en
vervolgens “laten we ook de plastic slangen van het filter vervangen door pvc buizen,
want dat gaat langer mee en is minder kwetsbaar!”
Het zijn van die kleine dingen, maar bedenk het maar en voer het vervolgens dan ook
nog maar eens uit. Riekus verraste ons recent met een complete workshop over LEDverlichting. Basisinformatie over stroom, spanning en diodes overspoelden de grote
groep deelnemers, gevolgd door de praktijk. De eerste versie van een door Riekus zelfgebouwde LED-balk werd opgevolgd door een verbeterde versie, een opnieuw verbeterde versie etc. Riekus weet niet van ophouden om ons zijn laatste wonder te laten
zien, de ‘RLB 2.0’ (voor de niet kenners onder ons staan de letters voor de Riekus Led
Balk 2.0). Zijn uitleg, samen met een papieren handleiding compleet met foto’s en de
belofte voor hulp als je er niet uitkomt, zou ons weleens het nieuwe doe-het-zelf ledlichttijdperk in kunnen trekken! Als uitsmijter liet hij ons ook nog even zijn zelfgebouwde ‘computer’ zien die niet alleen de PH en temperatuur meet, maar ook de verlichting, verwarming en CO2 installatie kan aansturen. Terwijl we verlekkert naar dit
kleine technische wondertje stonden te kijken, draaide Riekus zich naar ons toe en
sprak de magische woorden: “dit kunnen jullie ook zelf maken”. Ik weet het niet heel
zeker, maar volgens mij zag ik aan zijn gezicht dat dit niet voor iedereen gold. Riekus
bedankt voor een leerzame en inspirerende avond!
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering is, op vragen van leden, ingegaan op de perikelen rond de NBAT. Vers van de pers kan ik melden dat na het onverwachts aftreden
van de voorzitter en secretaris, de overige vier bestuursleden de draad hebben opgepakt. Voor de komende verenigingsraad van eind april staan verkiezingen op de agenda
en er zijn kandidaten beschikbaar. Laten we afwachten wat dit op gaat leveren en hopen dat hiermee het eind in zicht is van een turbulent NBAT jaar, zodat er weer gewerkt kan worden aan verbetering van de organisatie en de onderlinge verstandhouding. We hebben elkaar nodig!
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
22 mei 2016
22 mei 2016
12 november 2016
09 december 2016
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Onderwerp
Zeewater dag bij AV de Glasbaars
Opening kantine AV de Glasbaars
huiskeuring AV de Glasbaars
uitslag huiskeuring AV de Glasbaars

Tijd
10:00
15:30
08:00
19:30

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Helderse Vallei
Zondag 3 april eens een bezoekje gebracht aan de Helderse Vallei.
Waarom ??
Omdat onze vereniging De Glasbaars
daar een ruime meter aquarium heeft
ingericht.
Waarom daar ?? In samenwerking met
De Vallei is voor deze optie gekozen.
Het is een interessant onderwerp en leerproces voor de basisscholen en een stukje PR voor onze vereniging.
De bak is voorzien van water, hout en planten.
Geen visjes die wij gewend zijn in onze vereniging maar met o.a. stekelbaarsjes.
Vanmiddag zaten er nog geen visjes in, maar die zullen weldra volgens de publicatie
op het aanplak A- 4tje. Dus visjes die je vind in slootjes of meertjes.
Echt wel eens de moeite waard om een kijkje te nemen bij deze alternatieve hobby.
Met vriendelijke groet;
Willem van de Graaff.
Maandag 11 april hebben we de bak op de vallei gevuld met wat vis en kikkerdril jammer genoeg zijn de takken wat slijmerig maar dat kom je in de sloten ook nog tegen,
met de hoop dat nu snel zou veranderen door de vis en het kikkerdril een aantal zijn al
donderkopjes geworden. Tijdens het onderhoud van de bak krijgen we leuke reacties
van het personeel en de bezoekers dat ze het erg leuk vinden.
Groeten Jeroen en Ronald
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Redactie
Mei staat al weer voor de deur en hier is weer een nieuwe uitgaven van “Tussen lange
Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. We gaan de zomer tegemoet. Met lange zon gedagen
en veel tijd om er op uit te gaan maar vergeten we onze
aquariums dan niet.
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
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Luchtpomp
Luchtpomp met zuurstofsteentje
Om voldoende zuurstof in aquarium te houden kan gekozen worden voor luchtpomp,
deze word gebruikt voor extra beluchten.
De luchtpomp staat buiten het tropisch aquarium. De beluchtingspomp zelf word aangesloten met luchtslangetje. Aan het luchtslangetje zit een zuurstofsteentje. Het slangetje met daarop bevestigde zuurstofsteen gaat in het aquarium, de pomp blijft buiten het
zoetwateraquarium staan.
Door nu de stekker die aan de beluchtingspomp zit in contactdoos te steken zal de
pomp gaan werken. Indien de pomp niet aangaat, dan kan het zijn dat een schakelaar op
de pomp zit die eerst nog overgeschakeld dient te worden.
Sommige luchtpompen hebben zelfs een regelaar waarmee de sterkte van de pomp kan
worden ingesteld. Er ontstaat een luchtbellen gordijn wat uit het zuurstofsteentje vandaan komt. Water kan via deze luchtbelletjes zuurstof opnemen, het zuurstofgehalte
wat water opneemt vanuit de luchtbelletjes is echter gering.
Waterbeweging met luchtpomp
Belangrijker is de waterbeweging. Waterbeweging zorgt voor de meeste zuurstofopname. Hoe meer waterbeweging, hoe meer het water zuurstof opneemt. Het nadeel van
luchtpomp is dat luchtbellen het oppervlaktewater openbreekt waardoor de lucht weer
uit water kan ontsnappen. Ander nadeel van luchtpompjes zijn dat ze behoorlijk wat
geluid kunnen produceren, tot ergenis toe. Gelukkig kan op eenvoudige manier het
geluid dempen.
Luchtpomp geluid dempen
Luchtpompen kunnen vaak behoorlijke herrie maken ondanks ze aan de onderkant speciale dempers hebben. Het harde brommende geluid kan je wegnemen door zelf een
geluidsdemper om luchtpomp heen te bouwen. Een geluidsdemper maken lijkt lastig,
maar kan vrij eenvoudig zelfgemaakt worden.
Neem een plastiek doosje, bijvoorbeeld ijsdoosje. Vul het doosje met klein laagje aquariumgrind op. Zet in het midden van het doosje, boven op het grind de luchtpomp. Zorg
dat de luchtpomp is aangesloten met luchtslangetje. Wanneer het luchtpompje is aangesloten vul je het geheel verder op met nog meer aquarium bodemgrind, tot bijna bovenaan.
Laat een klein randje aan de bovenkant over, zodat het grind er niet uit kan vallen. Het
grind heeft dempende werking. Er kan voldoende zuurstof naar pomp komen, omdat er
ruimte tussen de fijne grindsteentjes zitten. Wanneer je de luchtpomp nu in werking zet
zal je duidelijk verschil horen. Het geluid van de draaiende pomp en trillingen worden
zodanig gedempt dat het een stuk aangenamer is. De hoge geluiden worden ook stukken doffer bij geluiddemping.
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Water en zuurstof opname
Dan nog even iets over zuurstofopname van water. Als je zorgt dat wateroppervlakte
goed in beweging is dan is er vaak al voldoende zuurstof voor vissen aanwezig. Dit
kan je vrij eenvoudig doen door uitstroom van filtersysteem goed naar wateroppervlakte te richten. Laat het wateroppervlak daarbij niet openbreken, anders kan het
zuurstof weer ontsnappen. Een luchtpompje is dus eigenlijk overbodig, tenzij er geen
voldoende waterbeweging is.
Wanneer aquariumvissen aan wateroppervlakte happen naar zuurstof dan is er kans
op zuurstofgebrek, een luchtpomp kan dit probleem oplossen. Voldoende waterbewegen kan ook helpen om de algen minder kans te geven en kaamlaag aan het oppervlaktewater te verdrijven.
Luchtpomp functies:
Een luchtpomp kan als decoratief doel dienen.
Een luchtpomp met zuurstofsteen kan door waterbeweging zuurstof aan water geven.
Een luchtpomp kan aangesloten worden aan een door lucht aangedreven aquariumstofzuiger.
Een luchtpomp kan bij warm weer waterkoelen en ontluchten.
In de atmosfeer is 21% van de luchtsamenstelling zuurstof (O2). In het water zit maar
5% zuurstof van wat er normaal in de lucht aanwezig is. Zuurstof komt in het water
door diffusie. Water dat in contact komt met lucht door beweging, mengen van lucht
en water.
De afkorting van zuurstofgehalte is O2. Bij te lage waarde zullen tropischevissen en
andere levende wezens stikken en planten sterven.
Zuurstof O2 kan je meten, net zoals dat bij meeste waterwaardes word gedaan, doormiddel van een testsetje. Over het algemeen hoef je over de zuurstofgehalte geen zorgen te maken en is zo'n testsetje overbodig. Mits wat waterbeweging zal er wel voldoende zuurstof zijn.
Indien blijkt dat vissen toch last hebben, vermeerder je simpelweg de waterbeweging
door de uitstroom van je filter te richten of maak gebruik een luchtpomp. Wil je toch
graag weten wat de zuurstofwaarde O2 in je aquariumwater is, maak dan gebruik van
een O2 testsetje.
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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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zeewaterdag / fragswap
Zoals de oplettende leden natuurlijk al gezien hebben, hebben we op zondag 22 mei 2
evenementen.
We beginnen om 10:30 met onze zeewaterdag / fragswap en om 15:30 openen we
officieel de verbouwde kantine.
Tijdens de zeewaterdag / fragswap op 22
mei bij Av de Glasbaars zal er ook een lezing gegeven worden. Met gepaste trots
kunnen we melden dat we Tanne Hof bereid hebben gevonden om deze lezing te
komen verzorgen. Het thema is "meer mogelijk maken met minder moeite". Door een
aantal slimme aanpassingen te doen kun je als liefhebber met minder moeite een mooier aquarium houden en meer succes hebben met het houden van vissen, ook met de
meer gevoelige vissen. Het idee is dat iedereen die deze lezing heeft bijgewoond thuis
komt met een aantal praktisch uitvoerbare tips en ideeën die voor elke aquariaan nut
hebben. Lezing zal om 13:00uur beginnen en rond 14:00uur eindigen.
Omdat de ruimte beperkt is in de kantine graag even opgeven of u de lezing komt bijwonen.
toegang is gratis.
Denkt u om onze buren?
Graag parkeren bij het ROC op de sportlaan of bij het zwembad.
Heb je zelf stekken die je wilt verkopen / ruilen met een andere aquariaan, Spreek dan
gezellig af bij ons op de vereniging. We hebben nog ruimte voor standhouders
(particulier/zakelijk), iedereen is welkom. Informeer via info@deglasbaars naar de mogelijkheden of stuur een pb. Ook al heeft deze dag een zeewater thema ook voor de
liefhebbers van zoetwater heeft av de Glasbaars genoeg te bieden. Deze dag is dus een
mooie gelegenheid voor iedereen die kennis wil maken de vereniging of juist informatie over zout/zoet water aquariums.
Open:10:30uur
lezing: 13:00uur
Sluiting: 15:00uur
Koffie en thee zijn gratis dus blijf gerust nog even napraten in onze gezellige en pas
verbouwde kantine.
15
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Notulen van de algemene ledenvergadering
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 kamer van Koophandel te Alkmaar
onder nummer 40634551
Notulen van de algemene ledenvergadering welke werd gehouden op 8 april 2016.
Plaats: Verenigingsgebouw aan de Rozenstraat 17a te Den Helder
Bestuur:
Voorzitter:

Tom Wensink

Adviseurs:
Ronald van ’t Ent

Vicevoorzitter:

Mark Oppelaar

Richard Kramer

Secretaris:

Betty Vellinga

Penningmeester:

Willem Hiddingh

Commissaris materieel:

Henk Steenwijk

Aanwezig
Afbericht

: 15 leden/donateurs (inclusief bovenstaande bestuursleden en adviseurs)
: Niels van Roon (alg. bestuurslid) en Tom Looijestein (adviseur)

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
De voorzitter opent de vergadering rond 20:00 uur en heet iedereen van hartelijk welkom.
Voorafgaand van de overige punten deelt de voorzitter mee dat er geen apart jaarverslag van de secretaris meer wordt gemaakt. De taken zijn anders verdeeld en de informatie is terug te vinden in de verslagen van de andere bestuursleden.
Het bestuur is in 2015 7x bijeengekomen en het ledenaantal/donateurs was in november 2015: 198 leden, op dit moment staat de teller op 187. Omdat het aantal terugloopt
is het van belang om de vereniging aantrekkelijker te maken, hier zijn we al druk mee
bezig. We investeren nu voor de toekomst, het verenigingsgebouw krijgt een aantrekkelijke uitstraling en er zal meer georganiseerd worden.
Als peildatum wordt 1 november aangehouden, het moment waarop de contributie betaald moet worden. Leden/donateurs die niet betalen worden na 2 herinneringen uit het
bestand verwijderd.

16

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”
2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 10 april 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter en secretaris ondertekenen de notulen.
3. Jaarverslag penningmeester.
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.
4. Jaarverslag visbeurscommissie.
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.
5. Jaarverslag commissaris materiaal.
Gepubliceerd in het verenigingsblad. De voorzitter geeft aan dat Henk een belangrijke
rol heeft in de verbouwing van het verenigingsgebouw. Als leider van het bouwteam
krijgt hij een compliment van alle aanwezigen.
6. Verslag kantinecommissie.
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.
7. Verslag financiële commissie.
Willem v/d Graaf en Jolanda Wiersma hebben de financiën nagekeken en geven aan
dat de boekhouding er netjes uitzag. Alles klopt, zonder verdere op- of aanmerkingen.
Volgend jaar zitten Jolanda Wiersma en Willem v/d Graaf opnieuw in de commissie, er
heeft zich niemand als reserve opgegeven.
8. Vaststellen van de begroting 2015
De begroting wordt rondgedeeld. De penningmeester neemt hierbij het woord en licht
toe dat in de begroting een voorziening voor de aanschaf van een nieuwe ketel is opgenomen, hierdoor ontstaat er een tekort van 2200 euro.
De voorzitter legt uit dat dit tekort betaald wordt uit de reserves, de vereniging komt
niet in de rode cijfers. Door het aanschaffen van een nieuwe ketel vervallen de 2 oude
ketels. Naar verwachting zal dit een aanzienlijke besparing in het verbruik opleveren.
Het Vivarium heeft € 750.- tot € 1000.- opgeleverd, dit is vooral te danken aan de
sponsors (o.a. Hilverink, Faunaland en het Vivarium). Dit jaar is de stand van de Glasbaars als mooiste uitgeroepen op het Vivarium, hier zijn we maar wat trots op.
Het verenigingsgebouw heeft een geweldige metamorfose ondergaan, het ziet er fantastisch uit. Dit heeft tot nu toe ± € 2.600,- gekost, een verantwoorde investering. De betalende leden mogen iets verwachten van de contributie. Er komt nog een officiële opening, iedereen die meegeholpen heeft wordt dan in het zonnetje gezet.
Ook de investering in de biljarttafel heeft zich al terugverdient, er is veel animo voor.
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9. Rondvraag
Willem v/d Graaf vraagt of de steeg nog wordt aangepast, dit heeft in het boekje
gestaan. Henk Steenwijk geeft aan dat er 2 opties zijn: 1. Opnieuw betegelen, verhogen van de tegelvloer of 2. De put verlagen. De middelste 3 tegelrijen zijn van de
vereniging de andere tegelrijen zijn van de naaste buren.
De reden van het overlast komt mede door de buren, zij lozen hun hemelwater in de
steeg. Het is nog een hele uitdaging om dit samen met de buren op te lossen.
Co Heesbeen heeft een vraag over de keuringswijze. Tom Wensink geeft aan dat het
een rommeltje is bij de bond, van de 6 bestuursleden leden zijn er 2 belangrijke leden opgestapt. Tom is bij de vergaderingen van de bond aanwezig, tevens is hij
voorzitter van de werkgroep Modernisren Keuren.
Op de 23e vergadert de NBAT en zal duidelijk worden hoe de bond verder gaat. Het
Glasbaarsbestuur komt op de 26e bij elkaar om de resultaten van de NBAT veragdering te bespreken. Mocht er aanleiding zijn om de bond te verlaten zal er een extra
algemene ledenvergadering worden gehouden om een besluit te nemen. hiervan
krijgt elk lid een speciale uitnodiging.
Willem Hiddingh geeft aan dat er een mogelijk is om het clubblad digitaal te ontvangen, dit scheelt voor de vereniging € 5,- per lid per jaar. Je hoeft dan alleen je emailadres op te geven, het clubblad wordt in kleur bij je aangeleverd. Er ligt een lijst in
de kantine om je hiervoor op te geven.
10. Sluiting
Tom Wensink bedankt de leden en donateurs voor hun komst, biedt iedereen een
drankje aan namens de vereniging en sluit de vergadering om 20:45 uur.
Notulist: B. Vellinga
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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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Voorstellen Frans Seegers
Goededag,
Met dit briefje zal ik me even voorstellen.
Mijn naam is Frans Seegers en ik ben eigenaar van dierenspeciaalzaak “de Nachtegaal”
In den Helder .
De meeste mensen en zeker de leden van de aquariumver. “de Glasbaars” kennen mijn
winkel van de uitgebreide sortering van zoetwater vissen.
Sommige mensen weten nog van vroeger dat ik 35 jaar geleden ook zoutwatervissen
verkocht wel op kleine schaal , dat kwam omdat mijn toenmalige aquariumvis groothandel ook zout watervissen had zwemmen , dus nam ik mondjesmaat af en toe wat
extra zeewatervis en koraal mee. Ik ben veranderd van leverancier, dus had ik ook geen
zoutwater bak meer in de winkel staan , tot een jaar of 5 geleden er 2 mannen in mijn
winkel kwamen en vroegen : kunt u ook aan koraalzand komen ?????Uiteraard kan ik
daar aan komen ,Affein dan gaat toch het bloed weer een beetje bruisen en dus weer
nadenken hoe we het kunnen inplannen in de winkel , want als je het doet moet je het
goed doen zover het in je macht ligt. Dus om een lang verhaal een beetje in te korten,
er staat nu een aquariumstelling van 2 meter lang en 4 lagen hoog .Sinds april zijn 2
aquariums omgetoverd naar koraal bakken 1 voor zacht en de ander voor hard koraal,
deze 2 aquariums zijn “verbouwd “door de man die 5 jaar geleden bij mij om koraalzand kwam vragen, Ik vind dat je gebruik moet maken van de kennis van mensen , zeker in de hobby is dat belangrijk , tenslotte dienen we allemaal 1 doel, namelijk het
welzijn van dieren. Deze man gaat ook op de zoutwaterdag van de Glasbaars de naam
van mijn winkel uitdragen .
Ik hoorde dat er een collega was afgevallen en om die tafelruimte op te vangen heb ik
er een tafel bij genomen, WIJ denken om met verschillende aquariums te gaan staan ,
en natuurlijk ook om vragen te beantwoorden.
Zelf denk ik dat de meeste vragen het best beantwoordt kunnen worden door de heer
Tanne Hoff , de man die ook een lezing gaat geven op deze zeewaterdag
In de winkel verkopen wij onder andere de merken : Aqua Medic-de Jong-Tunze-Red
Sea-Ocean Nutrition-SuperFish-EasyLife-Colombo-Sera-Eheim-Dennerle-Jebao, dus
zoals u leest toch wel een uitgebreid assortiment.
Verder hoop ik op een hele leuke fijne drukke dag waar iedereen met plezier aan terug
kan kijken
Ik zou zo zeggen,
TOT ZIENS BIJ DE AQUARIUMVERENIGING “de Glasbaars”
Frans Seegers (eigenaar van dierensp. zaak “de Nachtegaal” in de van Galenstraat 59 te
den Helder )
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Planten

Naam: Bacopa crenata
Familie: Scrophulariaceae
land: Afrika
Hoogte: 10-30 cm
Licht: Normaal/Veel
Temperatuur: 23-28ºC
Water hardheid: Zacht/Medium
pH: 6-7,5
Plaats: Voorgrond, middenzone
Plantsoort: Stengelplant

Omschrijving:
Bacopa crenata is gebleken, dat het een geschikte, maar zeer langzaam groeiende aquariumplant is. Soms tot zes centimeter lange bladeren hebben een gekartelde rand en
zien er heel anders uit dan bij de verwante soorten.
Deze plant kan het beste in de middelste cq voorste regionen van het aquarium worden
geplant. Hij heeft redelijk veel licht en helder water nodig. Hij groeit dan met de juiste
internodiën en kan er snel een mooi bosje van aangelegd worden. Aan water- en bodemsamenstelling worden weinig eisen gesteld.
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Vissen
Antennebaarsje Goud XL - Mikrogeophagus ramirezi gold
Familie: Antennebaarsje
herkomst: zuid Amerika, Venuzuela
grootte: 5-7 cm
Temperatuur: 25 - 28 graden
PH: 5 - 6
GH: 2 - 10
Beschrijving
Een van de meest geliefde soorten die in het
aquarium gehouden wordt, de Mikrogeophagus
ramirezi of in het Nederlands Antennebaarsje. Dit visje is een lust voor het oog, vertoont een zeer interessant gedrag en laat ook nog eens alle andere vissen met rust. De
Nederlandse naam antennebaarsje dankt hij aan de verlengde 2e rugvinstraal van het
mannetje. De vrouwtjes hebben deze verlenging niet. Zij krijgen zodra ze toe zijn aan
het paren een duidelijkere rood/roze buik. Er zijn verschillende kweekvormen in de
handel.
Helaas wordt deze soort vaak verkocht als beginners visje maar daar ben ik het helaas
niet mee eens. De Ph waarde voor dit visje zou onder de 6 moeten liggen. Dit is doorgaans geen waarde die door beginners wordt aangehouden. Door de veelal te hoge pH
is er veel sterfte onder de Mikrogeophagus ramirezi. Wellicht dat een beter alternatief
om te houden de Mikrogeophagus Altispinosus is, de kleuren daarvan zijn wat subtieler
maar het gedrag is net zo leuk om naar te kijken.
Karakter
Je kunt het antennebaarsje in een koppel houden of beginnen met een groepje. Uit dit
groepje zal vanzelf een koppel worden gevormd. Dit koppel zal een territorium vormen
die naar verhouding redelijk groot is. Zet dus geen twee mannetjes bij elkaar, tenzij je
aquarium groter is dan 1.20 meter. Vrouwtjes kunnen ook strijden om hun territorium.
Houdt ze bij niet al te grote rustige vissen. Je vindt ze voornamelijk in de onderste waterlagen, dit kan wel eens een bedreiging zijn voor bodembewoners zoals Corydorassen.
Biotoop
De eerste exemplaren zijn gevangen in het Orinoco rivieren systeem in Venezuela. Ze
komen voor in het afwateringsgebied van de Rio Orinoco in het gebied wat de Los Llanos wordt genoemd ("De Vlaktes") in Venezuela en Colombia. Dit is een gebied van
zo'n 600.000 vierkante kilometer in het oosten van de Andes. Het is een licht hellende
tropische graslandvlakte wat doorsneden wordt door riviertjes en stroompjes die uitmonden in de Rio Orinoco. Tijdens het natte seizoen, met name in mei overstromen
veel van deze stroompjes wat de omgeving veranderd in een moerasachtige omgeving.
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Planten
Nederlandse naam: Hygrophila salicifolia
Herkomst: Azië
Plaats: achtergrond
Max. lengte: +50cm
Temperatuur: 22 tot 28 graden
Lichtbehoefte: veel
Omschrijving:
de bladeren kunnen een lengte bereiken van 17 cm,
waarbij de breedte dan 1,5 cm bedraagt. Ze staan op een korte steel die in het algemeen niet langer wordt dan 3 cm. De totale plant kan al naargelang de bodem samenstelling 30 tot 80 cm hoog worden.
Opmerkingen:
een erg decoratieve achtergrond beplanting. De bladeren zijn langgerekt ellipsvormig
en lichtgroen. Over de gehele lengte loopt een duidelijk zichtbare nerf die iets lichter
getint is. De bladeren staan paarsgewijs en kruiselings aan een stevige stengel die wel
4 mm dik kan worden. De bladeren groeien schuin omhoog en gaan bij het langer
worden enigszins torderen. Het best komt de plant tot zijn recht als we hem in een
bosje plaatsen tegen een donkere achtergrond.
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Planten
Familie: Scrophulariaceae
land: Australie, Nieuw Zeeland
Hoogte: 5 cm
Licht: Veel
Temperatuur: 22-26ºC
Water hardheid: Zacht/Medium
pH: 6,5-7,5
Plaats: Voorgrond
Omschrijving:
Tere moerasplant met kruipende en vaak vertakte smalle spatelvormige bladeren. Bladeren tegenoverstaand tot 2 cm lang gesteeld en lichtgroen van kleur. Een sierlijke en goed groeiende
plant die veel licht nodig heeft. Bij voldoende licht, groeien de stengels kruipend, bij
licht gebrek echter omhoog naar het licht toe. Het planten van de tere stengels in een zo
fijnkorrelig mogelijke bodem vraagt wat geduld en moet erg behoedzaam gebeuren.
Een pincet is hiervoor aan te bevelen. Er worden immers maar zeer kleine plantstukjes
op geringe afstand van elkaar geplant.
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Vissen
Blauwe waaierhandgarnaal
Wetenschappelijke naam: Atya gabonensis
Nederlandse naam: Afrikaanse waaierhandgarnaal, Reuzenwaaierhandgarnaal
Herkomst: West-Afrika en (alleen A. gabonensis)
Atlantische zijde van tropisch Zuid-Amerika
Lengte: Tot ongeveer 14 centimeter.
Tegenwoordig worden garnalen zoals de Blauwe
Waaierhandgarnaal steeds geliefder in de zoetwater aquaria. Niet alleen zijn ze een extra element
in een zo divers mogelijk aquarium, maar staan vele soorten ook nog eens bekend om
hun goede opruimende eigenschappen. Zo ruimen zij dode vissen, oude bladeren en
afval op. Garnalen zijn over het algemeen goed te houden in een aquarium waar ook
onder andere vissen in zitten. Het komt echter ook vaak voor dat er gekozen wordt voor
garnalenaquariums waar geen vissen in zitten. Het was in Japan dat de eerste garnalensoort voor in het aquarium ontdekt werd, tegelijk met zijn positieve opruimende eigenschappen.
Geslachtsonderscheid: Het mannetje heeft dikkere en langere voorpoten (derde paar,
eerste 2 paar hebben de waaierhandjes). Mannetjes hebben gonopodiën die zich onder
het eerste abdominale segment bevinden. Bij de vrouwtjes is het kopschild (carapax)
breder en loopt verder door, tot voorbij het laatste paar looppoten.
Huisvesting
Normale inrichting, maar stroming en schuilplekken zijn vereist. Als medebewoners
zijn kleine vriendelijke dieren (bijv. vissen en garnalen tot zo’n 6 cm) geschikt.
Karakter
het is een schuwe, zeer grote en robuuste waaierhandgarnaal die sterk kan variëren in
kleur: creme, donker bruin, oranjebruin, paarsblauw tot echt blauw. De kleur kan tijdens het ouder worden veranderen. Na een verschaling is hij tijdelijk wit. Deze garnaal
is zeer vriendelijk tegen andere dieren. Met de waaierhanden filteren ze voedsel uit het
water of schrapen het van oppervlakken. Hij is vooral ’s nachts actief.
Waterwaardes
Temperatuur: 20 - 28
Ph: 6 – 8
Gh: 8 - 20
Voeding
Detritus (met name plantaardig afval dat zich op de bodem verzamelt en in het water
zweeft), speciale tabletten voor kreeften of garnalen, vlokvoer.
Kweek
Voor de opkweek is brak tot zoutwater nodig. De jongen doorgaan enkele planktonische stadia. Er is nog geen geslaagde kweek bekend.
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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:
J.

Schrevel
Woudstra

Postbus 1056
Bloemstraat 48

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

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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