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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”

Glasbaarsleden in het ‘zonnetje’
De Glasbaars is een schitterende kantine rijker. Na de voltooiing van de metamorfose
regent het complimenten over de de nieuwe ‘look’ en is in juni aandacht besteed aan al
die vrijwilligers die er zo ontzettend veel tijd, energie en vakmanschap in gestoken
hebben. Tijdens een gezellige bijeenkomst zijn Richard, Tom, Henk, Arjan, Hans, Rikus, Rob, Cor, Mark, Wijnand, Ronald en Willem in het zonnetje gezet en verrast met
een smaakvol wijnpakket! Nogmaals bedankt en mocht je ze tegenkomen geef ze een
compliment, al is het alleen maar om te zien hoe moeilijk ze daar mee omgaan......
Maar zoals beloofd blijft het niet bij de kantine. Ons volgende doel is het leegruimen
en herinrichten van de schuur. Deze plek is al jaren een soort verzamelplek geworden
van alles wat we wellicht ooit nog eens nodig zouden kunnen hebben. Tijd voor een
grote schoonmaak dus! Hoewel het bestuur al verschillende ideeën heeft voor de
schuur, zijn nieuwe wensen of tips altijd welkom. Of beter nog, grijp je kans en meld je
bij Henk , onze commissaris Materieel, om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te
steken. Laat het ons weten!
Hoewel het nog even duurt zijn Willem, Niels en Tom al weer druk bezig met Vivarium. Net als de afgelopen jaren is het plan om weer met een groot aantal leden de mooiste visbeurs van Nederland te bezoeken. Zet in ieder geval 19 en 20 november vast in je
agenda. Tijdig hoor je van de organisatie op welke dag we gaan rijden!

De werkgroep ‘Moderniseren Keuren’ ingesteld door het bestuur van de NBAT heeft
inmiddels de laatste hand gelegd aan het adviesrapport. Op de ledenraad vergadering in
oktober zal het advies gepresenteerd worden.
In september komt een delegatie van de vereniging Ons Natuurgenot uit Gouda ons
bezoeken. We laten ze ons clubgebouw bewonderen, geven info over de Glasbaars en
laten ze snuffelen in de visbeurs. Daarna bezoeken we Fort Kijkduin voor een lunch en
een kijkje achter de schermen.
Afgelopen week heb ik een groep juweeltjes gekocht, met de naam Axelrodia riesei,
een scholenvisje uit de regenwouden van het Amazonegebied. Op het internet is er nauwelijks wat over te vinden, maar wat zijn ze mooi! Het bijzondere is dat ik ze tegenkwam in onze eigen visbeurs, ingekocht door Tom en dat tegen een zeer aantrekkelijk
prijsje. Een ware verrijking voor mijn aquarium en een extra bevestiging dat we hartstikke blij mogen zijn met onze eigen visbeurs en onze vakbekwame inkoper!
Nu de vakanties zo ongeveer zijn afgelopen kunnen we de draad van onze geweldige
hobby weer oppakken. Een bezoekje aan de Glasbaars is daarbij van grote waarde en
wellicht is er nog iemand in je omgeving waarvan je denkt: “ Jou gun ik ook zo’n leuke
hobby”. De glasbaars staat met open armen en gratis koffie voor je klaar!
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
18 juni 2016
12 november 2016
09 december 2016
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Onderwerp
Heropening kantine
huiskeuring AV de Glasbaars
uitslag huiskeuring AV de Glasbaars

Tijd
15.00
08:00
19:30

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

DE VALLEI
Maandag-ochtend worden door Ronald en Jeroen het aquarium in DE VALLEI onderhouden.
Zo ook 30 mei. Door afwezigheid van Ronald, werd er een beroep op mij gedaan.
Even de camera meegenomen om de werkzaamheden ter plaatsen vast te leggen.
Bij het terug leggen van de deksel-delen ontdekte Jeroen een klein kikkertje op de
rand
van het aquarium. Voorzichtig, en voorzien van een schepnet werd deze viervoeter
opgevangen in het schepnetje en in de dicht bij zijnde sloot te water gelaten.
Jeroen : " Dit is de vierde al die ik in de bak aantref ". Rond 11.00 uur waren we klaar,
en konden we weer tevreden huiswaarts keren.
Groetjes van Jeroen Poorte en fotograaf Willem van de Graaff.
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Redactie
De vakantie zit er weer op en nu weer wakker worden en alles weer opstarten om een
nieuw clubblad voor jullie te maken. September is al weer aan de beurt en dat is de
negende maand dus het jaar zit er ook weer bijna op. Maar
hier is hij dan de nieuwe uitgaven van “Tussen lange Jaap
en Kuitje” van de Glasbaars. Maar kom ook eens langs in
het clubgebouw en vertel eens hoe jullie de vakantie zijn
door gekomen en dan ook je aquarium niet vergeten.
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.
Nu dat we ook een zeewater dag hebben gehouden ben ik
als redactie erg benieuwd wat voor bakken of vijvers de mensen hebben. Dus weer een
nieuwe uitdaging voor mij.
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
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Vissen
Nederlandse naam: Roodstaar t r asbor a
Herkomst:
Thailand en Maleisië in riviertjes en beekjes
Biotoop:
Een dicht beplant en met redelijke stroming.
Max Lengte Man
Familie
eet
Temperament
Waterwaarden:
Temperatuur
GH

5 Centimeter
Cyprinidae
Omnivoor
Vredelievend

Max Lengte Vrouw
Herkomst
Broed Gedrag

5 Centimeter
Thailand, Maleisië
Vrijlegger

22 – 26
5–8

pH
KH

6.5 - 7.5
5-8

Temperatuur: 22 - 26.
De waterwaarden zijn niet al te belangrijk, aangezien ze sterk zijn.
Gedrag:
Een echte scholenvis, zo nu en dan zwemt er eentje alleen, maar meestal dicht bij elkaar. Laat andere vissen met rust, eet geen planten en is zelf ook redelijk rustig. Prima
om met goerami's te houden. Niet schuw
Aquarium:
Hetzelfde als het biotoop: veel planten, her en der een hoog stuk hout om achter schuilen, lichte stroming.
Kweek:
Niet eenvoudig, volgens aquavisie moet je de vissen in een bak met een klein laagje
water doen, zodra de eitjes gelegd zijn ouders weghalen, het zijn eierrovers. de babyvisjes artemia te eten geven
Voeding:
Maakt niet veel uit, maar ze hebben natuurlijk het liefst levendvoer raken nu nog geen
algentabletten aan.
Min. lengte aquarium: 60 centimeter voor een kleine school, maar een flinke school
80cm
Eigen ervaring:
Zeer leuke visjes. Ze zijn nu nog jong en hebben nog niet een felle staart. Ze zijn rustig
en laten mijn garnalen met rust
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Planten
Nederlandse naam Leidse plantje
Wetenschappelijke naam Saururus cernuus L.
Familie Saururaceae
Synoniemen Saururus lucidus Donn

Verspreiding Oostelijk Noord-Amerika: ZuidoostCanada tot Florida
Habitat In moerassen, langs meren en langzaam stromende beken
Beschrijving Opgaande stengelplant met ondergrondse uitlopers. Tot 80 cm hoog.
Bladeren 10-13 X 5-9 cm. Bloeiwijze 15-20 cm lang, knikkend en tijdens de bloei
strekkend. Buiten gehouden, sterven in de herfst de stengels af en overwintert de
plant als wortelstok in de grond.
Gebruik Aquarium: voorgrond- of middenbeplanting.
Vijver: randbeplanting. Planten in een mand om de kruipende wortelstokken in
bedwang te houden. Winterhard.
Kweek Stekken: Stengels en wortelstokken in kleine stukken knippen. Stukjes
laten drijven in het aquarium of op een vochtig mengsel van zand en potgrond
leggen. Elk stukje loopt opnieuw uit. Zaaien: In het voorjaar dun zaaien op een
vochtig mengsel van potgrond en zand. Het zaad kiemt snel, maar de jonge plantjes groeien langzaam.

Verwante soorten Saururus chinensis (Lour.) Baill. heeft wit gekleurde bladeren
onder de bloeiwijze en 1 mm lange meeldraden. Bij Saururus cernuus zijn de bladeren onder de bloeiwijze groen en meten de meeldraden ca. 6 mm.
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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
Familie: Callichthydae
Nederlandse naam: Cor y= helm Dor as= Huid
Oorsprong: Br azillië, Rio Negr o, bij Saão Gabr iel
da Cachoeira, Roi Uaupes.
Aquariuminrichting:
Min. 60 cm. Maar mijn voorkeur gaat uit naar 80cm. Verder een donkere zandbodem.
Het substraat mag niet scherp zijn (dit geldt voor alle bodembewoners) omdat ze hun
baarddraden kunnen beschadigen. Het aquarium moet dischtbeplant zijn. Met een klein
beetje vrije bodem om op te kunnen grondelen. zacht en zwart water is hun grote voorkeur.
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."
Gedrag:
Een scholenvisje dat met minimum 6 à 8 stuks wordt gehouden.
Heel erg vredig diertje, die heel goed worden samengehouden met Z-A zalmen, met
een schooltje in het midden zal deze vis gestimuleerd worden om zich veel te laten
zien.
Eetgedrag:
Alleseter, bij voorkeur klein levend voer. Droogvoer in vorm van tabletten worden ook
graag gegeten.
Geslachtskenmerken:
Vrouwtje is dikker en groter
Kweek:
Voor de kweek moeten er meerdere dieren ingezet worden, ieder vrouwtje legt zo'n 25
à 30 eieren in 2 weken, die hier en daar geplakt worden, de jongen kunnen grootgebracht worden met radardiertjes. reeds na ee nweek kan gevoerd worden met fijn voer.
De ouders moeten verwijdert worden tijdens de kweek , anders eten deze de eitjes op.
Als men het niet ziet zitten om de ouders te verwijderen, kan men altijd proberen de
eitjes te verwijderen (zonder ze uit het water te halen. Al worden ze daardoor meestal
toch beschadigd).
Opmerkingen:
Pas op! wordt soms verward met corydoras duplicareus (die veel kleiner blijft maar er
eigenlijk net hetzelfde uitziet, deze is ook goedkoper in de handel, maar niet zo vaak te
verkrijgen als adolfoi) en met De corydoras imitator (deze heeft een langere snuit dan
de adolfoi),
15
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Frozen aqaurium van Eva
Na flink wijzen en zeggen dat ik visjes leuk vond kreeg ik eindelijk van mijn ouders
een aquarium. Ik begon met een 20 liter bakje voor garnalen, maar mama zei dat dat
niet werkte. Alle garnalen verdwenen ook
steeds en ik mocht niet helpen met schoonmaken. Ik vond die bak helemaal niet leuk,
maar toen zei mama dat ik een nieuwe uit
mocht zoeken. Ik heb een hele mooie 70
liter bak en mijn vriendjes zijn daar heel
gelukkig in. Ik mocht ook iets uitzoeken als
versiering. Mama stond bij het kien hout te
kijken. Die had echt rare ideeën. Daarom
heb ik Elsa, Olaf, Anna en de iglo maar
even zelf naar de kassa gebracht. Mama
vond het goed, oma had me schijnbaar geld
gegeven om mijn aquarium te versieren en
ik mocht kiezen. Maar het kien hout kwam er ook in. Ik snap niet helemaal waarom dat
er nu in moet, maar mama luisterde op dit punt niet. Ze houdt vol dat veel van mijn
aquarium vriendjes het kienhout heel leuk vinden. Gelukkig mocht ik wel zelf mijn
plantjes uitzoeken. De winkelier vond dat een beetje gek, maar kom op nou het is toch
MIJN aquarium en ik ben tenslotte al 4. Ik weet echt wel wat ik doe. Toch?

Van faunaland kregen we met de plantjes ook gratis slakken mee. Ik vind het helemaal
super. Maar mama liep soms met een watje weg bij het aquarium en dan waren ze ineens van de ruit weg. Dat heb ik uitgezocht en wat bleek Mama gooit ze in de groene
ton. Ze zegt dat ze daar meer te eten hebben. Ik moet wel toegeven dat het er best veel
worden als mama ze niet weg haalt daarom zeg ik het nu ook als er op de voorruit zitten. Er is natuurlijk veel meer ruimte voor ze in de groene ton.
Op de aquarium club heb ik met papa een heel leuk filter uit gezocht dat ik zelf kan
schoonmaken. Dat is super leuk om te doen. Lekker knijpen in de spons. En er was ook
een jerrycan gekomen speciaal voor mijn aquarium. Ik mag mama dan helpen met water er in gieten. Mama zegt altijd dat ze het echt niet zou redden zonder mijn hulp. Ik
ben dan ook best heel sterk!
Mijn absolute favoriete zijn de modderkruipers. Altijd gauw even kijken of ze ze weer
hadden en altijd gillen als ze gingen wiebelen. Ik was heel blij toen mama ze ineens
mee nam. Ik kijk elke ochtend of ik ze kan vinden. Soms denken ze dat ze visjes zijn en
gaan ze zwemmen. Dat vind ik echt geweldig en dan roep ik mama om te komen kijken. Mama en papa wilde die dag ook een rare steen kopen. Dan konden de modderkruipers zich een beetje verstoppen. Gekke ouders. De modderkruipers zijn geweldig,
daarom wonen ze nu in het kasteel. Dat vinden ze heel leuk, want ik zie ze heel vaak
lekker even naar buiten gluren. Een steen, wat denken die ouders wel niet. Wie wil er
nu in een steen met gaatjes wonen?
16
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Elke zaterdag gaan we naar de club om het water te controleren. Soms is het goed en
soms niet. Ik vind club heel leuk. Ik heb daar nu ook een vriendin. Die helpt vaak in de
winkel. We kijken dan samen of de garnalen wel in de goede bak zitten en of er nog
nieuwe en leuke vissen zijn. Ik mag ze nog niet vangen en ook niet op het glas tikken.
Ik krijg daar ook altijd een snoepje. En aan de bar na alle visjes kijken lekker aan de
limonade. Met Ronald heb ik mijn eerste 2 platty's uitgezocht. En de week erop nog 2
platty's, garnaaltjes en een kreeft samen met mijn vriendin helemaal zelf geregeld. Mama mocht niet mee kijken. Papa kwam wel even kijken wat ik had uitgezocht. Wel zag
ik mama even met Ronald praten (budget en aquarium bezetting doorgeven). Ze kan
het gewoon niet laten om zich met MIJN aquarium te bemoeien. Alleen bij de kassa
had ik haar toch even nodig.

Met de nieuwe bezetting gaat het voeren volgens al die volwassenen nu beter. Maar
van mama mag ik nog steeds maar een lepeltje doen. Ik denk dat ze best wel meer lusten, maar mama weigert het potje met voer aan mij te geven. Ik heb daarom maar een
keer een boterham er in gestopt. Mama zei toen dat mijn visjes beter geen boterhammetjes met leverworst kunnen eten. Raar hoor. Ze moeten toch groeien? Zeker nu er baby
visjes zijn!
Ook het tijdschrift dat ik krijg is helemaal voor mij. Ik mag hem mee meenemen naar
school! In de kring laat juf dan de plaatjes zien en verteld er bij wat het is. Mijn klasgenoten geven dan soms een gil dat hun vader die of die vis ook heeft. Juf heeft het met
mama erover gehad om eventueel een keer echte garnaaltjes op school te zetten. Maar
mama vond dat geen goed idee. 15 kinderen op het raam tikken is niet zo goed voor
welke vis dan ook zei ze en juf was het daar mee eens. Iedereen vind mijn aquarium
super mooi en er is mij verteld door sommige dat hun nooit mogen mee helpen met de
verzorging. Ze vinden het heel stoer dat ik dat wel mag.
Als ik tekeningen van school heb zet ik ze altijd even tegen het aquarium aan. Dat vinden ze heel leuk en dan komen ze even kijken. Maar van mama mag ik geen stickers
meer op het aquarium plakken of zelf gemaakte spullen (klei) in het aquarium neer
zetten. Mama mompelde toen iets over een wonder dat het allemaal nog leeft.... Papa
heeft ook gezegd dat ik de bak niet meer mag inkleuren. Ik vond het wel mooi geworden, maar mama heeft het er allemaal weer afgehaald.
Nou dat was dan mijn verhaal over mijn geweldige aquarium. Ik zie jullie allemaal
Zaterdag op club. Goed?
Inhoud aquarium (tussen haakjes de naam die Eva ze geeft)
10+ Dwergrasbora (Fonkel), ze hebben zeer recent gejongd
4 Platty's (Jip en Janneke, met dank aan de heren van de bar)
>10 verschillende soorten garnalen (Ica's)
5 Modderkruipers (slangen)
2 Surinaamse slakken
1 zoet water kreeft, die zich tot heden bijzonder goed verstopt
17
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Lezing zelf led maken
Workshop ledverlichting van Riekus
Riekus bracht ons in de wereld van volts, ohms en amperes. Het was een boeiende
uitleg over de moglijkheden met ledlicht. Er werd ons voorgedaan
hoe je je bak van ledlicht kunt voorzien. Een draadje zus, een draadje zo, het begon
mij enigszins te duizelen. Een strip hier, een bevestiging daar,
ik zag het niet meer zitten. Maar gelukkig was Riekus bereidt de ledstrips voor mij
te maken. Geprogrameerd via een ledtime controller zag ik de
de mogelijkheid van ochtendlicht en avondrood.
Waar ik het met Riekus nog weleens over wil hebben is, of er met leds ook donkere
wolkenpartijen te realiseren zijn met af en toe een lichtflits.
Als ik dan visite krijg en ze het opmerken, lijkt het me leuk om laconiek te zeggen,
niets aan de hand, het is onweer m’n bak.
Harry van brussel
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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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Planten
Aquarium plant Cr yptocor yne balansae
Familie
Herkomst
Plaats
Waterplant
Bladkleur
Soort
Moeilijkheid
Groeisnelheid
Belichting
Solitair
Breedte min
Breedte max
Hoogte min
Hoogte max
Temperatuur min
Temperatuur max
pH min:
pH max:

Araceae
Azië
Midden
Ja
Groen
Stengel
Makkelijk
Gemiddeld
Matig
Ja
5cm
10cm
15cm
20cm
20ºC
28ºC
6
8

omschrijving:
Cryptocryne balansae is een makkelijke plant om te houden, ideaal voor beginners.
Deze aquariumplant komt uit het zuiden van Thailand. Een prachtige plant die goed
kan gebruikt worden om de hoogte en diepte aan te vullen. Hij kan goed groeien bij
weinig licht. Te veel licht stimuleert algen door zijn langzaam groeiende bladeren.
Met zijn mooie olijfgroene kleur en gekroesde vorm is deze plant uit zijn gehele familie Cryptocoryne de beste groeier. Het is een solitaire aquariumplant met een gemiddelde groeisnelheid. De bodem mag niet fijnkorrelig zijn. Het water mag niet te hard zijn.
De belichting niet te sterk. Cryptocoryne balansae is een sterk plant die tegen een stootje kan. De plant voor een mooi schouwspel voor het oog.
De vermeerdering vindt plaats door uitlopers.
latijnse naam Cryptocoryne balansae
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Planten
Vallisneria spiralis 'Tiger'
Familie: Valisner ia
Herkomst: Azië
Zone: Achter gr ond >40cm
Lichtbehoefte: Weinig
Verzorging: Makkelijk
Hoogte Min.: 30
Hoogte Max.: 55
Temp. Min.: 15
Temp. max.: 30
pH Min.: 6
pH Max.: 8

Lichtbehoefte: Weinig
Vallisneria spiralis 'Tiger' is een uitstekende plant voor beginners, het groeit nagenoeg
in alle licht omstandigheden en water condities. De naam 'Tiger' heeft het te danken
aan de gestreepte bladeren. De relatief korte bladeren maken het een geschikte plant
voor de kleinere aquariums, daarbij heeft het ook smalle bladeren waardoor het niet
snel de kleinere planten overschaduwd. Ze vormen makkelijk uitlopers en is dus gemakkelijk te vermeerderen.
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Willem van de Graaff

Revaluatie duurt 3 tot 4 maanden. En in je huiskamer staat een aquarium met zwemmende vissen.
26 juli overkwam mij in Huisduinen een éénzijdig glijpartij waarbij ik struikelde en m’n
e-bike over heen kreeg. Ambulance personeel ter plaatse contrasteerden gelijk
"gebroken heup".
Na de operatie, thuiskomende , en kijkende in m’n aquarium ziende dat ik de volgende dag onderhoud zou gaan plegen . Stijf staan onder de paracetamol wordt dit geen
optie en gedragen door krukken en looprek.
Wat nu te doen !!! Elke hulp is welkom . Een telefoontje naar Ronald bood uitkomst .
Hij heeft mijn meterbak eens goed onderhanden genomen , en ziet er voorlopig weer
gaaf uit . Daar ik weer wil deelnemen aan de huiskeuring in november 2016 raakte ik
lichtelijk in paniek , vandaar deze actie naar Ronald toe . Vrouw Bets verzorgt de aquariumramen en wattenfilter. Zelf voeren gaat me goed af . Nogmaals Ronald hartelijk
dank !!!
Hoop weer spoedig op de club te zijn.
Julianadorp : 8 augustus 2016 . Willem van de Graaff.
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vissen
Oryzias Woworae
Werelddeel
Land/meer
Vindplaats
Categorie
(Adrianichthyidae)
Nederlandse naam
Synoniem
Dieet aquarium
Dieet natuur
Moeilijkheids graad
Voortplanting
Geslachtsonderscheid
Lengte man
Lengte vrouw
Samenstelling
Karakter
Gedrag
Zone
Stroming
Milieu
Temperatuur

Azië
Indonesië
Celebes, Muna eiland
Rijstvissen
Daisy's rijstvisje
Alles eter
Alles eter
4
Eierleggend
Volwassen mannetjes hebben een verlengde
rug en aarsvin.
3 Centimeter
3 Centimeter
Schooltje
Vreedzaam
Vreedzaam
Middel en onder
Zwak tot matig
Ph. 6.0-7.4 pH Kh/Gh 4.0-13.0
Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c

Extra informatie
De Oryzias Woworae is een echte scholenvis hoe groter de school hoe prettiger de Oryzias Woworae zich voelt. Inverband met de paringsdrift van de mannen is de verhouding in het schooltje het beste 1 man met 2 vrouwen Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangend voer te wennen met name aan droogvoer. Door de paringdrift zijn
mannen onderling altijd elkaar aan het aftroeven. (niet agressief najagen)
De Oryzias Woworae heeft een aparte manier van voortplanting, het vrouwtje legt de
eieren niet ergens op of aan maar deze blijven (geplakt) aan haar genetalien gebied
zitten. Pas na een paar dagen verplaatst het vrouwtje de eieren naar een veilige plaats
tussen de planten. Deze eieren zijn van zich zelf zo "plakkerig" en blijven daar om op
die plaats vast zitten en de bevruchte eieren komen naar circa 14 dagen uit.
Beiden ouders hebben geen broedzorg maar laten de juveniels onder goede omstandigheden goed met rust. De Oryzias Woworae niet met andere Oryziassoorten houden om
kruizingen te voorkomen.
Niet bij grote en agressieve vissen houden.
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vissen
Epiplatys annulatus
Werelddeel
Land/meer
Sierra Leone
Vindplaats

Categorie
Nederlandse naam
Synoniem
Dieet aquarium
sel.
Dieet natuur
Moeilijkheids graad
Voortplanting
Geslachtsonderscheid
nen
Lengte man
Lengte vrouw
Samenstelling
Karakter
Gedrag
Zone
Stroming
Milieu
Temperatuur Min.

Afrika
Liberia, Guinee,
Onder andere in
kleine riviertjes,
sloten, poelen en
moerassen in het kustgebied, regenwoud en mangroven in
Liberia, Guinee, Sierra Leone.
Killyvissen
Kleine jungle koning of koningin, Ringbandsnoekje
Haplochilus annulatus, Pseudepiplatys annulatus, Panchax
annulatus, Aplocheilus annulatus
Alles eter met een voorkeur voor (diepvries) levend voedInsecten, insectenlarve
6
Eierleggend (vrijleggers)
Volwassen mannen hebben verlengde buik, rug en aarsvin-

4 Centimeter
4 Centimeter
Koppel, Trio ( 1 man met 2 vrouwen)
Vreedzaam
Vreedzaam
Midden en boven
Zwak tot matig
Ph. 5,0-6,1 pH Kh/Gh 2.0-6.0
21 °c max. 24 °c

Extra informatie
De Epiplatys annulatus is een goede springen goede afdekruiten zijn aanbevolen.
Veel en goede schuilplaatsen zijn noodzakelijk, een goede schuilplaats word aangeboden door onder andere drijfplanten.
De Epiplatys annulatus is vatbaar voor slechte waterkwaliteit zoals nitriet en nitraat
gehalte regelmatig
waterverversen is hierbij een goed hulpmiddel.
Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangend voedsel te wennen.
Om de levensduur van de Epiplatys annulatus op nivea te houden is zacht water ( ph en
kh/gh waarde ) nodig.
Niet bij agressieve en grote vissen houden.
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Planten

Micranthemum monte carlo
Familie:
land:
Hoogte:
Licht:
Temperatuur:
Water hardheid:
pH:
Plantsoort:

Scrophulariaceae
Azië en Europa
2-5 cm
Normaal/Veel
23-28ºC
Medium
6-8
Bodembedekker

Omschrijving:
Een tere nieuwe moerasplant met kruipend, vertakte rizoom, aan de knopen wortelend. Deze plant lijkt sterk op de Micranthemum umbrosum maar groeit niet in de
hoogte maar vormt een mooi tapijt net als de lijkt Hemianthus callitrichoides. De Micranthemum monte carlo is echter makkelijker te houden en groeit een stuk sneller dan
de Hemianthus. Co2 en een sterke verlichting zijn niet nodig maar komen de groei wel
ten goede.
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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.A. Stroomer

Landbouwstraat 156

Adverteren voor leden/donateurs gratis

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs
Visbeursnieuws

Zo voor de meeste van ons zit de vakantie er weer op , in de Visbeurs is het vrij
rustig geweest deze vakantie periode maar wij hebben niet stil gezeten.
In de schuur is Ronald druk bezig met het kweken van diverse garnalen en algeneters (thuis trouwens is hij ook druk met de kweek bezig) zodat we weer de
prijzen flink kunnen drukken.
Er word zelfs gefluisterd daat hij zeer speciale garnalen aan het kweken is die
nog nooit in de Glasbaars zijn verkocht , waarschijnlijk gaan ze ook mee naar
vivarium?????
Ook met diverse plantjes is hij bezig te kweken wij zijn benieuwd wat het gaat
worden.
De Rasbora Borapotensis oftewel de roodstaart Rasbora is een levendig visje
uit Azie die niet veel eisen stelt aan het aquarium hij moet wel als een schooltje
worden gehouden en de grote daarvan ligt natuurlijk aan de grote van het
aquarium dat minimaal 60cm lang moet wezen dit visje is nu afgeprijsd van €
1,75 naar € 1,45.
Niet nieuw maar wel een forse Corydoras is de Metea deze pantsermeerval
word niet lang maar wel breed , deze is ook in de aanbieding van € 4,95 naar €
4,15 ook deze moet met meerdere exemplaren worden gehouden.
Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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