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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

2
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

€ 58,00

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

vacant

comm.materiaal@deglasbaars.nl

Bestuurslid

Niels Roon

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

info@deglasbaars.nl

Specials
Ledenadministratie

Mark Oppelaar

ledenadministratie@deglasbaars.nl

Redactie

Ronald van ‘t Ent

redactie@deglasbaars.nl

Visbeursinkoper

Tom Looijestein

visbeurs@deglasbaars.nl

Pr / Huiskeuringen

Niels Roon

Kantine

Richard Kramer

info@deglasbaars.nl
kantine@deglasbaars.nl

Visbeurs
Jos Wiedenhof

Simone Hilberts

Tom Wensink

Willem Hiddingh

Henk Steenwijk

Ronald van ’t Ent

Co Heesbeen

Ans Borstel-Vos

Openingstijden:
woensdag 19:00 - 21:30 uur,
zaterdag 10:00 - 12:00 en 14:00 - 17.00 uur
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De circel is weer rond!
Afgelopen zaterdag vertelde tijdens de koffie een van onze leden dat hij opnieuw gestart was met een aquarium. Via marktplaats een mooie grote bak op de kop getikt en
inmiddels druk bezig met inrichten. Een kleine 30 jaar geleden liep hij al rond bij de
vereniging en in de visbeurs. Mooie verhalen over die tijd, maar toch zijn ‘natte’ bak
verruild voor een droge met daarin de diverse exotische reptielen. En dan nu recent
weer gekozen voor een tropisch zwemparadijsje van zo’n 1.50 meter. En dus terug
waar het allemaal begon!
Niet alleen een leuk verhaal, maar ook zeker leerzaam om te horen hoe iemand zijn
hobby beleefd, de kennis die hij heeft opgedaan en hoe dit van nut kan zijn voor andere
leden. En dan is het extra jammer om toch regelmatig verhalen te horen van enthousiaste beginners die door gebrek aan kennis en ervaring, geconfronteerd worden met tegenslagen en dan maar de bak teleurgesteld bij het grof vuil zetten. Ook uit eigen ervaring
kan ik zeggen dat onze hobby ups en downs kent. Om te ontdekken dat je prachtige bak
na een vakantie of een drukke periode waarin er weinig tijd was voor onderhoud, veranderd is in een grote algenwolk. Of dat bepaalde planten maar niet willen groeien en
instorten waar je bij staat. Simpelweg een algenkuur of een nieuw bosje planten is natuurlijk een voor de hand liggende oplossing, maar meestal werkt dit maar tijdelijk.
Ondanks dat de planten en het algenkuurtje in onze visbeurs aantrekkelijk geprijsd zijn,
raad ik toch iedereen aan om je verhaal te vertellen aan de visbeursmedewerker. Een
watertestje geeft vaak al aan waar het probleem ligt en met wat vakkundig advies staat
je bak er wellicht daarna weer mooi bij in plaats van op marktplaats of de vuilnisbak.
Sinds enkele weken zwemmen er in mijn bak een groep Tateurndina ocellicauda of wel
Pauwooggrondels rond. Ik kwam ze tegen op Vivarium en kon ze niet weerstaan. Er is
op het internet voldoende over te vinden, maar er bleek op onze vereniging ook een lid
te zijn die ze niet alleen in zijn bak heeft gehad, maar er ook nog jongen van heeft gekregen. Het is een werkelijk beeldschoon visje, met schitterende kleuren en een absolute aanrader voor de liefhebber. Het is niet bepaald een doorsnee vis voor de gezelschapbak, maar met voldoende ruimte en verstopplaatsen een bijzondere aanwinst.
Zoals ieder jaar legt het bestuur verantwoording af van haar werkzaamheden. In de nog
te verschijnen boekjes tot aan de algemene ledenvergadering in april, zullen de penningmeester, de visbeursinkoper en de voorzitter een verslagje schrijven over 2016.
Punten voor de agenda zijn in ieder geval de plannen voor 2017/2018 voor wat betreft
het onderhoud van het gebouw, de techniek en onze financien. De informatie komt in
de boekjes en op de website.
Tot ziens opt de Glasbaars!
Tom Wensink
Verenigingsinformatie5

a.v. “De Glasbaars”

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

Verzorging Verenigings-Aquaria.
Riekus Bennink

Hans van Rooijen

AGENDA
Datum

Onderwerp

Tijd

11-02-2017
21-04-2017
18-11-2017
19-11-2017

Districtskeuring
jaarvergadering
Vivarium
Vivarium

20:00
10:00
10:00
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Vissen
Naam: Rode minor.
Wetenschappelijke naam: Hyphessobrycon eques.
Oorsprong: Zuid-Amerika (Brazilië, Paraguay en Argentinië).
Biotoop: Zuid-Amerikaans.
Geslachtsonderscheid: Het mannetje heeft een verlengde rugvin en zijn intensiever van kleur dan de
vrouwtjes.
Temperatuur: 22 - 26 graden Celsius.
pH: 6,5 tot 7,5.
Leeftijd: 2 tot 5 jaar.
Lengte: 4 cm tot 6 cm.
Voedsel: Droogvoer, diepvriesvoer en levend voer.
Aquariummaat: 80 cm.
Waterlaag: Midden.
Karakter: Semi agressief (deze vis is soms niet erg verdraagzaam, meer voer geven
helpt vaak want als ze honger hebben gaan ze de medebewoners lastig vallen).
Aantal: Schooltje van minstens 6 vissen.
Geschikt voor: Beginners.
Kweken: Moeilijk (zie Kweekinfo onder aan deze pagina).
Tijd voor uitkomen eitjes: 2 tot 3 dagen.
Bijzonderheden: Als het groepje te klein is worden het onverdraagzame vissen, die het
dan vooral op de vinnen van medebewoners hebben voorzien (vinnenbijters). Samenhouden met Betta Splendens, Maanvissen en Labyrintvissen (met sprieten) is zoiezo af
te raden, ze zullen de sprieten en lange vinnen aan vreten.
Kweekinfo: Het kweken met de Rode minor is moeilijk.
Ook deze vissen moeten eerst voldoende eiwit rijk voedsel krijgen voordat ze in de
kweekbak worden geplaatst, dat stimuleert de ontwikkeling van de eitjes. De kweekbak
zelf hoeft niet al te groot te zijn, 40 x 30 x 25 is voldoende. Op de bodem dient men
turfvezel te plaatsen, geen zand en/of grind. Voor het water kan men het beste regenwater gebruiken vermengt met leidingwater tot een DH van 4. Een temperatuur van 25
graden Celsius is prima. Als beplanting fijnbladige soorten gebruiken zoals Myriophyllum. Deze kan men het beste van onderen verzwaren zodat ze vanaf de
bodem naar boven lopen. De verlichting dient te worden getemperd.
Als men geluk heeft en een goed koppel kunnen er na een dag of drie eitjes zijn afgezet. De ouders moeten dan worden verwijderd. Na een dag of 2 komen de eitjes uit en
als de jongen gaan zwemmen kan men ze direct Artemia-naupliën geven.
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Redactie
En januari is ook weer voorbij en nu ook weer een nieuwe uitgaven van “Tussen lange
Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. En we gaan ons weer op maken voor de jaarvergadering in april.
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. En merk ook dat er veel meer mensen
zijn met zout. Kom langs en laten we gegevens uitwisselen en misschien kan er dan wat in het clubblad.
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

keizerstraat 30 - Den Helder
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Jaarverslag Visbeurs
In de Visbeurs is het een rustig jaar geweest geen grote verbouwingen of grote
veranderingen in het assortiment.
We hebben nog niet de cijfers van de penningmeester maar ook in de omzet
zullen er geen grote veranderingen te zien zijn.
We hebben wel een aantal nieuwe producten die verleden jaar op de markt zijn
gekomen in het assortiment opgenomen zo zijn er twee nanobakjes in het assortiment opgenomen en ook diverse artikelen voor het houden van garnalen hebben wij nu.
Ook zijn er in de handel een aantal nieuwe vissen en planten in het assortiment
opgenomen en niet alleen uit de handel maar ook onze eigen leden vinden op
het oneindige internet nieuwe planten die voor ons zeer interessant zijn.
Maar ook onze eigen kweek van leden moeten wij niet vergeten zoals de prachtige blauwe garnalen die nu in de Visbeurs te koop zijn , maar dan wil ik alle
andere leden die planten en vissen donateurs aan ons schenken niet vergeten en
ook die bedanken voor hun tomeloze inzet.
Wij zijn ook weer naar Vivarium geweest met een iets andere bezetting door
werkzaamheden van de vaste groep vrijwilligers maar deze deze nieuwe vrijwilligers zijn zo enthousiast geworden dat ze dit jaar ons team weer willen ondersteunen met alle taken.
Tijdens dit Vivarium is gebleken dat de 2e hands boeken zeer geliefd waren ,
dus mocht u nog aquariumboeken in u bezit hebben waar u niets meer mee doet
dan houden wij ons zeer aanbevolen.
Tot slot wens wensen wij als Visbeursteam u een perfect aquariumjaar 2017
toe.
Tom Looijestein
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Jaarverslag 2016 Penningmeester
Jaarverslag 2016 Penningmeester
Na afsluiting van het boekjaar 2016 heb moet ik constateren dat de we de begrote omzetten voor 2016 niet hebben kunnen waar maken.
Dit komt mede door de lagere omzet in de Visbeurs helaas
De verkopen op het vivarium 2016 hebben er aan bij gedragen dat het verlies
op de spaarrekening niet te groot is geworden
Maar we gaan wel achteruit met onze reserves
Binnenkort wordt er 1 nieuwe CV ketel vervangen daarmee brengen we het
verbruik van gas naar beneden wat scheelt in de vaste lasten
Er leeft binnen het bestuur een idee om zonnepanelen aan te schaffen maar
daar ontbreken nu de financiën er voor, we zijn bezig om hier een oplossing
voor te vinden
Dit is nog 1 van de mogelijk heden om onze vaste energie lasten terug te
brengen
Voor de jaarlijkse controle van de boeken bent u van harte welkom op zaterdag 11-03-2017 tussen 10 en 12 uur
s, morgens en 14 en 17 uur s, middags
Tevens vragen we nog steeds om vrijwilligers voor de vereniging we kunne
echt niet zonder
Dit voor alle voor werkzaamheden onderhoud en assistentie van het gebouw
en hulp in de beurs
Ook als u niet de Latijnse namen weet bent u welkom deze zijn voor mij ook
niet uit te spreken geef u op
Penningmeester
Willem Hiddingh
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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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Planten
Wetenschappelijke naam: Hygrophila corymbosa
Synoniem: Justicia stricta; Nomaphila stricta.
Nederlandse naam: Reuzen Hygrophila
Max hoogte: 60 cm
Distributie: Azië, India, Maleisië, Indonesië
Habitat: Moerasachtige omgevingen
Ondergrond: Gravel of gewassen zand
Plaatsing in het aquarium: Achtergrond en midden,
Plantdichtheid: 5-6 planten voor 20 cm2
Verlichting behoeften: Matig tot helder
Temperatuur: 20-28 ° C
pH: 6,5-7,5
DH 6-12
Alle groei vormen van Hygrophila corymbosa
zijn snel groeiende stengelplanten. De lichteisen
zijn matig, maar de scheuten zullen sterker worden en meer gedrongen als de plant wordt intens verlicht.
De roodachtige kleur zal zich ontwikkelen als de plant in een lichte en vrijstaande
plaats staat. Grind of gewassen zand is voldoende als substraat, maar de scheuten zullen sterker groeien in een voedselrijke ondergrond of door het gebruik van bemesting
via het water. Reuze Hygrophila gedijt uitstekend in middelhard tot hard, licht alkalisch
water en komt et best tot zijn recht in een kleine, terrasvormige groep of als straat, in
het midden van het aquarium.
Na verloop van tijd zullen zijscheuten zich ontwikkelen onder de juiste omstandigheden. Deze zijtakken kunnen worden afgesneden als ze ongeveer 10 cm groot zijn. Hygrophila corymbosa is doorgaans bovenwater gekweekt en zal in de meeste gevallen
deze bladeren verliezen.
Als de bladeren beginnen geel te worden, voeg meer ijzer of CO2 toe. Kan ook worden
gehouden in koeler water.

15

a.v. “De Glasbaars”

Planten

Naam: Glossostigma elatinoides
Herkomst: Australie, Nieuw Zeeland
Hoogte: 5 cm
Licht: Veel
Temperatuur: 22-26ºC
Water hardheid: Zacht/Medium
pH: 6,5-7,5
Omschrijving:
Het dwergkruid kan een ideaal bodembedekkend
voorgrondplantje zijn, maar heeft wel veel licht
nodig. Bij voldoende licht wordt het plantje niet hoger dan 2 cm en kruipen de uitlopertjes
langs of door de bodem. Aan zo'n uitlopertje komen dan paarsgewijs telkens twee spatelvormige blaadjes. Na verloop van tijd ontstaan er prachtige zoden, die fraai kunnen contrasteren met een donkergroene of roodachtige (midden)beplanting. Als ideaal water
wordt licht zuur en zacht water aanbevolen, maar op leidingwater uit de regio Rijnmond
doet het plantje het op een grindbodem (1-2 mm) met een 'fabrieks'voedingsbodem uitstekend. Ook een gewone zand/grindbodem met wat klei erdoor voldoet goed. Het grind
dient niet te grof te zijn, omdat anders de uitlopertjes in hun groei belemmerd worden. Wat
de temperatuur betreft wordt soms een minimumtemperatuur van 5 °C aangegeven. Dit
lijkt mij wat aan de lage kant. Ervaringen van mede-aquaristen leren dat bij een temperatuur < 15 °C het niet goed meer gaat. Een temperatuur van 20-25 °C lijkt ideaal.
De emerse vorm bloeit met kleine, witte bloempjes en is gedurende de zomermaanden
goed te gebruiken in het moerasgedeelte van een vijver. Ook binnenshuis gedijt dit plantje
goed, bv. in een vensterbankkasje of gewoon in een bloempot. Gewone potgrond voldoet
goed. Wel moet de aarde permanent goed nat blijven. Nogmaals, het plantje heeft veel
licht nodig, want als er niet voldoende licht boven uw bak staat of als de plantjes in de
schaduw van andere planten staan, groeien de uitlopertjes naar boven, hetgeen een slordig gezicht is.
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Vissen
Dermogenys Pusillus - Halfsnavelbekje
HERKOMST: Thailand, Maleisië, Indonesië, ZO-Azië.
UITERLIJK: De Dermogenys pusillus of in het Nederlands Halfsnavelbekje kan een
lengte bereiken van zo'n 7 centimeter. Dit visje valt gelijk op aan de vorm van zijn bekje, de onderkaak is langer dan de bovenkaak. Ze kunnen dan ook alleen aan de oppervlakte van het water eten. Het mannetje is kleiner en heeft een andropodium
(voortplantingsorgaan).
INRICHTING: Voor deze visjes heb je een aquarium nodig van 80 cm. De bak inrichten met beplanting die hier en daar tot aan de waterspiegel reikt, gebruik ook drijfplanten. Zet ook genoeg planten voor de ruiten, want de visjes kunnen hun uitstekende kaak
beschadigen of zelfs breken als ze de ruit niet zien. Verder houden ze van wat lichte
stroming en veel vrije zwemruimte.
WATER
Temperatuur: 20-27 graden.
PH: 7-8
GH: 9-13
VOEDING: Dermogenys pusillus eten zowel levend voer als droogvoer. Levend voer
zoals muggelarven, fruitvliegjes, watervlooien en artemia.

KARAKTER: Het Halfsnavelbekje is een levendige oppervlaktevis, die nogal agressief
kan zijn tegenover soortgenoten. Mannetjes vechten onderling erg ruig waardoor de
onderkaak kan afbreken. Als de kaak is afgebroken groeit deze in ieder geval bij jonge
exemplaren binnen een week weer terug.
In het begin kunnen ze wat schrikachtig zijn, ze kunnen al heel erg schrikken van
slaande deuren, of verlichting die plotseling aan of uit gaat.
Ze kunnen lagere temperaturen verdragen, maar bij hogere temperaturen worden ze
actiever.
Het is een vis die in brak of hard water leeft, dus eventueel kan er wat zeezout toegevoegd worden.
KWEEK: De kweek van de Dermogenys pusillus is vrij moeilijk. Zorg eerst dat de
vissen in goede conditie zijn en geef ze afwisselend levend voer. Per keer worden er
zo´n 10 tot 30 jongen geboren. Zet het vrouwtje op tijd in een ruime kweekbak, en zorg
voor voldoende schuilplaatsen voor de jongen bijvoorbeeld met drijfplanten, anders eet
ze haar eigen jonkies op. Als de jongen geboren zijn dan het vrouwtje uitvangen. De
jongen meerdere keren per dag voeren met artemia-naupliën of muggelarven.
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Planten
Naam
Familie

Lilaeopsis carolinensis
Apiaceae

Herkomst

Noord Amerika

Plaats
Hoogte
Licht
Temperatuur
Groeisnelheid
Kweekgemak
Ph

Voorgrond
5-10 cm
Matig
22-28 °C
Langzaam
Gemiddeld
6,5-8
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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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Plantenvoeding
Plantenvoeding aquarium, een sterke combinatie
Net als dat wij eten nodig hebben, geldt dat ook voor je aquariumplanten. Maak je mij
blij met een goede biefstuk, voor de ontwikkeling van je aquariumplanten zijn een aantal
andere bronnen belangrijk: licht, koolstofdioxide (ofwel CO2) en minerale zouten (ofwel
mest).
Zonder een goed dieet, worden de planten zwak en stagneren ze in hun groei. Voor de
inhoudelijke mensen onder ons, er is een verschil tussen macrovoedingsstoffen (zoals
koolstof, calcium fosfoor, zuurstof en zwafel) en microvoedingstoffen (zoals koper, mangaan, nikkel, ijzer en zink). Hoe dan ook, beide hebben aquariumplanten nodig om te
overleven.
Plantenvoeding in het aquarium is bij de meeste aquaria een voorwaarde voor een prachtige plantengroei. Andersom werkt het ook zo dat je aquariumplanten je vertellen welk
tekort zij hebben.
Aquariumplanten zijn een belangrijke indicator dat er wel of geen goede balans in je
aquarium is. Door te kijken hoe de aquariumplanten eruit zien, weet je wat te doen om
tekorten aan te pakken. Hoe lees je verderop in deze blog.
Hoe aquariumplanten je vertellen welk tekort ze hebben
De beste manier om te bepalen of jouw aquariumplanten voeding tekort hebben, is goed
naar ze te kijken. Zie je bijvoorbeeld dat:
bladeren veel donkerder zijn dan normaal en vervolgens afvallen? Dan heb je mogelijk
een tekort aan fosfaat.
onderste bladeren vanaf de top naar beneden vergelen maar de nerven groen blijven? Dan
heb je een tekort aan magnesium.
er gele vlekken zijn en gaten in de bladeren zitten? Dan heb je een tekort aan Mangaan.
de punten en randen van jonge bladeren vergelen of er dode vlekken ontstaan? Dan heb
je een tekort aan Kalium.
jonge bladeren geel zijn maar de nerven groen blijven, maar zijn volwassen bladeren wel
groen? Dan heb je een ijzer tekort.
de plant een groeistoornis heeft en afsterft? Dan heb je een tekort aan kooldioxide. De
bovenste bladeren lichtgroen zijn en onderste oudere bladeren geel? Dan heb je een stikstof tekort.
Nieuwe bladeren verschrompeld of klein zijn? Dan heb je een calcium tekort.
Hoe los je voedsel tekorten op?
Okee, nu je hebt kunnen bepalen wat je aquariumplanten nodig hebben, is het tijd om ze
dat te geven. Grofweg kun je dat op een aantal manieren doen: door het toevoegen van
plantenvoeding aquarium en/of CO2.
1. Aquariumplanten voeding toevoegen vanuit een flesje, of doormiddel van een voedingsbodem, tabletten of kleibolletjes.
2. CO2 toevoegen is een ander verhaal. Voor een constante toevoeging heb je eigenlijk
een CO2 installatie nodig. En die kosten veel geld. Een alternatief is het toevoegen van
vloeibare CO2. Dat koop je gewoon in een flesje.
Eigenlijk is het heel simpel want je gaat naar een aquariumwinkel of je bestelt de plantenvoeding aquarium voeding online. Vervolgens goed de instructies volgen en je zult al
heel snel zien dat je zowel minder algen krijgt, als een plantenbestand die beter groeit.
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Vissen
IDENTITEIT: orde: Cypriniformes; familie: Cyprinidae.
EERSTBESCHRIJVING: ln 1853, door P. Bleeker, als Capoeta oligolepis, in Nat.
Tijdschr. Ned. Indië, (4):296.
SYNONIEM: Barbus oligolepis, Capoeta oligolepis, Systomus oligolepis, Puntius oligolepis.
NEDERLANDSE NAAM: Blauwe barbeel, ook
wel eens Sumatra-barbeel genoemd
MAXIMALE GROOTTE: Worden tot zo'n vijf
centimeter groot
GESLACHTSONDERSCHEID: Met de diepere
kleuren onderscheidt het mannetje zich van het
lichtere, ietwat doffer gekleurde en toch wel iets
kleinere vrouwtje. Duidelijk kenmerkend is de rug- en de aarsvin, die bij de mannetjes
zwart omzoomd zijn.
HOUDBAARHEID: Ideaal, gemakkelijk houdbaar en decoratief scholenvisje. Het
aquarium niet te fel verlichten en redelijk beplanten. Stelt een donkere, zachte bodem
op prijs.
Milieu
Zuurtegraad pH 6,5
Temperatuur 20 - 25
VERSPREIDING: Azië : Sumatra.
Wereldkaart Kaart voorkomen
BIOTOOP: Veelal aangetroffen tussen de, in matig stromende watertjes, aanwezige
vegetatie.
GEDRAG: Vredelievend barbeeltje, dat zich in los schoolverband vaak verschuilt tussen de planten en praktisch constant de bodem afzoekt naar voedsel. Rustig visje, dat
met het nieuwsgierig rondneuzen de bodem met de daarop liggende resten toch niet te
veel laat opwoelen.
VOEDSEL: Een echte alleseter, die een gevarieerd voedselaanbod zeker op prijs stelt.
KWEEK: Van het, in het kweekaquarium ondergebracht koppeltje, neemt het mannetje
het initiatief door verschillende keren rondom het vrouwtje heen te zwemmen en haar
door gans het aquarium te achtenvolgen. De eitjes worden in de bovenste waterlagen
op en tussen fijnbladerig plantmateriaal afgezet. Daar ouderdieren zich wel eens vergrijpen aan de eitjes, worden ze na het paaien, wanneer ze terug wat rustiger geworden
zijn, uit het kweekaquarium gevist. Afhankelijk van de temperatuur, komen de larven
na 18 tot 36 uren uit. De jonge visjes zijn moeilijk te ontdekken en worden eerst met
slootinfusie en daarna met Artemia-naupliën en kleine watervlooitjes opgefokt. Succesrijk zijn nesten van ongeveer dertig tot zeventig jongen en dit terwijl toch zo'n 250 tot
300 jongen per nest in de mogelijkheid moet liggen.
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Driftwood Bonsaiboompje
Eind 2016 moest ik voor werk naar Sydney Australië en had ik me voor genomen om in mijn vrije tijd daar een aquariumzaak te gaan bekijken. Nog hier in
Nederland was ik al begonnen om te kijken waar in Sydney een leuke aquariumzaak zat. Valt behoorlijk tegen voor z’n grote stad want een echte goede
aquariumzaak is dus niet te vinden. Wel een paar kleintjes maar kon op internet
al zien dat het niet veel soeps was. Wel kwam ik een particulier tegen die hele
mooie driftwood bonsaiboompes verkocht voor in het aquarium.
Het viel me direct op dat ze niet goedkoop waren die
boompjes maar wel erg mooi. Mijn interesse was dus
gewekt. Via de mail eens contact gezocht of ik een uurtje kon langskomen als ik in Sydney was. Bleek geen
enkel probleem en ik moest maar even bellen als ik in
Sydney was aangekomen en wist wanneer ik tijd had.
Zo gezegd zo gedaan. Een collega heeft me even afgezet bij het bewuste adres en daar heb ik even mijn ogen
uitgekeken. Verkoper had namelijk net een nieuwe lading boompjes binnen gekregen. Er zaten echt prachtige
stukken bij en ja probeer je dan maar eens in te houden.
Na veel wikken en wegen een prachtig stuk uitgezocht....... en weer terug gezet. Bij nader inzien bleek
betreffende stuk veel te groot om mee te nemen naar
huis. Daarom maar een ander stuk uitgezocht en dat
heel stevig ingepakt zodat het de lange reis naar huis zou overleven.
Eenmaal thuis aangekomen moest het aquarium natuurlijk op zijn kop zodat het
bonsaiboompje het pronkstuk van mijn aquarium zou worden.
Om er voor te zorgen dat het boompje tot leven kwam Micranthemum micranthemoides en luwdigia mini sp super red besteld.
Micranthemum micranthemoides is een plantje dat ik al wel eens eerder heb
gehad en waarvan ik weet dat het vrij gemakkelijk te houden is. De ludwigia
mini sp super red heb ik ook wel eerder gehad maar eigenlijk nooit eerder goed
kunnen houden. Op internet gezien dat deze plant niet perse in de grond hoeft
te staan om goed te groeien. Plant heeft gewoon voldoende aan veel voeding en
licht. Vanwege dat de plant niet al te groot is is deze ideaal te gebruiken als
“bloemen” in de boom.
Inmiddels was ik er ook achter dat je van superfish ook bonsaiboompjes kan
kopen. Ja deze zijn zeker een stuk goedkoper dan het exemplaar dat ik heb gekocht maar mijn exemplaar is toch van een betere kwaliteit. Dit zie je vooral
terug in de kruinen van de boom. Bij mij zijn deze van hele kleine takjes die
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dicht op elkaar zitten. Hierdoor kon ik de Micranthemum micranthemoides
gewoon tussen de takjes in duwen ipv vast lijmen wat je bij de superfish exemplaren moet doen. Ook de ludwiga heb ik op de zelfde manier vast weten te
zetten.
Hieronder zie je een aantal fotootjes van hoe de boom opgebouwd is en hoe
deze in het aquarium is komen te staan.

Na 3 weken was alles zo gegroeid dat de Micranthemum micranthemoides alle
kanten op ging en moest ik toch echt even gaan snoeien. Maar hoe snoei je nu
z’n boom? Eigenlijk vrij simpel. Ludwigia er voorzichtig tussen uit getrokken
en de Micranthemum micranthemoides ongeveer 1 cm boven de takjes van de
boom afgeknipt met de schaar.

Dit alles doe je dan gewoon onderwater. Nadat de Micranthemum micranthemoides weer netjes in model was geknipt heb ik de ludwigia, die ook al lekker
gegroeid was terug gesnoeid naar +/- 3cm en terug gestoken tussen de Micranthemum micranthemoides en de takjes. Resultaat, weer een mooi boompje en
werkelijk een prachtige blikvanger in het aquarium.
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Ik heb gekozen voor de Micranthemum micranthemoides en de Luwigia mini
sp super red maar er zijn natuurlijk veel meer planten die je kan gebruiken voor
dit soort boompjes. Denk maar eens aan Javamos of een ander mos soortje. Eigenlijk iedere plant die niet perse in de grond geplaatst moet worden kan je
gebruiken. Met een beetje speciale plantenlijm of een stukje visdraad kan je het
dan bevestigen aan je boompje. Daarna zijn de mogelijkheden onuitputbaar.
Kijk maar eens op internet voor een aantal hele mooie voorbeelden.
Normaal verzend de man van wie ik de driftwood bonsaiboom heb gekocht niet
naar Nederland maar als er interesse genoeg is wil ik wel proberen een aantal
stukken in 1 zending bij hem te bestellen. Hou wel rekening met de kosten
want de kleinste boompjes (15x20cm HxL) kosten al snel 60 tot 70 euro. Mijn
boompje is ongeveer 30x40cm.
Mocht er iemand interesse hebben dan kan je contact met me opnemen via
niels747dh@gmail.com
Mocht je voor de modellen van superfish gaan, kijk dan bij onze sponsor of
bestel ze in de "visbeurs" op de vereniging (informeer bij Tom).

27

a.v. “De Glasbaars”

Planten

Ceratopteris thalictroides
Familie: Pteridaceae
land: Zuidoost-Azië, Noord-Australië
Hoogte: 50 cm
Licht: Normaal
Temperatuur: 22-28ºC

Water hardheid: Zacht/Medium
pH: 5-8
Plaats: Achtergrond, middenzone
Plantsoort: Rozetplant
Omschrijving:
In de bodemwortelende varen met korte, rechtopstaande rizoom (wortelstok) De bladeren zijn verschillend gevormd en lichtgroen van kleur. Decoratieve gemakkelijke varen en is zeer aan te bevelen. Deze Sumatravaren groeit het best als hij in de bodem-

grond wordt geplant. Omdat deze plant bij goede groei echter binnen een korte tijd een
flinke ruimte in beslag neemt en met zijn krachtige wortels snel door door de bodem
trekt, moeten de bladeren geregeld ingekort worden en de grote exemplaren moeten
door de jonge planten worden vervangen. Een zeer decoratieve plant, zeker wanneer hij
voor of achter een groot bladerige plant staat. De thalictroides is de grof bladerige uitvoering.
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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:
M. van der Rest
T.Z. van der Vleut

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

Visbeursnieuws
Toch nog niet alles verkocht op Vivarium dus de aanbiedingen zijn nu ook van
kracht in de Visbeurs de TL-lampen van de merken Juwel , JBL , Arcadia , Sera en Zoo Med gaan weg met 50% korting op al onze zeer lage prijs mocht u
daarbij een reflector kopen dan krijgt u op deze TL-lampen zelfs een korting
van 75% maar voor deze lampen geld wel OP=OP.

Net binnen zijn de gouden (albino) ancistrus deze prachtige algeneters zijn
een genot om naar te kijken ze zijn verkrijgbaar in diverse maten en zijn € 4,95
per stuk.
Voor de garnalen zijn leuke buisjes verkrijgbaar om in te schuilen en nu ook op
de markt bolletjes als huisjes met kunststof mos te koop in 2 maten in een verpakking voor de wat kleinere vissen die ze kunnen gebruiken als schuilplaats of
als broedplaats en dat voor maar € 8,95 per twee.

Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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