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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

€ 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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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

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

jaarvergadering
Vivarium
Vivarium

20:00
10:00
10:00

Verenigingsinformatie
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Lentekriebels
Afgelopen zaterdag zag ik weer wat nieuwe gezichten voorbij komen, de bakken in de
visbeurs stonden er goed bij en onze showbak in de kantine lijkt het te gaan winnen van
de alg. Er wordt rond deze bak druk geëxperimenteerd met de techniek. De techneuten
hebben vastgesteld dat in het spectrum van de led-verlichting de kleur rood onvoldoende aanwezig is. Onze eigen Willie Wortel heeft met de plaatsing van enkele nieuwe led
-stripjes met meer rood, een proefopstelling gemaakt en hoopt hiermee de plantengroei
te bevorderen. Immers waar voldoende plantengroei is krijgen algen minder of zelfs
geen kans. Mocht je zelf ook aan het experimenteren zijn met led-verlichting is het
wellicht handig om onze ervaringen te bundelen. Riekus heeft zich er inmiddels grondig in verdiept en heeft zelfs afgelopen jaar een workshop georganiseerd op de Glasbaars om een eventuele stap naar led-verlichting toegankelijker te maken.
Recent kregen we ook de uitslag van de districtkeuring waar weer verschillende enthousiastelingen aan mee hebben gedaan in verschillende categorieën. Met een 3 e plaats
voor Niels en twee 1e plaatsen voor Jos en Jeroen hebben we weer ons visitekaartje
afgegeven. Fantastisch en van harte gefeliciteerd!
Zoals al eerder gemeld wordt ons clubblad gefaseerd digitaal en simpel te ontvangen in
je eigen mailbox. Het grote voordeel is dat deze volledig in kleur is. Vergeet dus niet je
mailadres door te geven aan de redactie. Ronald zal er ook op de club regelmatig om
vragen. Het helpt de vereniging om de kosten van verzending terug te brengen en je
krijgt er ook nog eens kleur voor terug.
Dit prachtige visje is de Pauwooggrondel ofwel de Tateurndina Ocellicauda.
Zelf gefotografeerd en gewoon te
bestellen bij Tom de Visbeursinkoper!
De Pauwooggrondel past prima in de
gezelschapbak, maar heeft wel wat
schuilplekken nodig en rustige
medebewoners!
Geïnspireerd door wat vakkundige adviezen heb ik mijn aquarium weer eens onder de
loep genomen. Na een grondige uitdunning van de vegetatie, heb ik enkele planten
voorzien van een bolletje klei en heb ik mezelf plechtig beloofd om volgens schema
plantenvoeding toe te voegen na de waterverversing. Kortom een voorjaarsschoonmaak
en een plan voor dit nieuwe aquariumjaar!
Tot ziens op de Glasbaars!
Tom Wensink
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planten
Lysimachia nummularia
Kenmerken:
Nederlandse naam:
Continent van herkomst:
Land (en) van herkomst:

Penningkruid, Groen pennningkruid
Europa, Azië, Noord-Amerika
Japan, USA, Nederland en geheel Europa (van Zweden tot
Spanje en Engeland tot ver in de Kaukasus.
Middenzone en voorgrond
40 cm

Plaats in aquarium:
Maximale lengte:
Minimale eisen:
Temperatuur:
10 tot 22 graden
Licht:
Weinig tot zeer veel
Co2:
Nee
Ph:
6 tot 8
Hardheid:
Zeer zacht tot hard
Optimale omstandigheden:
Temperatuur:
15 tot 20 Graden
Licht:
Veel
Co2:
ja
Ph:
6,5 tot 7,5
Hardheid:
zacht tot hard
Extra:

Één van de succesvolste planten voor de koudwaterbiotoop is de Lysimachia nummularia. Deze plant is niet geschikt voor tropische aquaria maar doet het des te beter in
koudwateraquaria(10 tot 22 graden)
In de natuur komt de plant in Europa, Japan en Noord-Amerika voor. De nummularia
komt ook in Nederland voor in de natuur en wordt tevens vaak gebruikt als tuinbeplanting.
De maximale hoogte is 40cm maar vaak zal de plant toch iets lager blijven. Dit maakt
hem geschikt voor de middenzone en wordt soms ook gebruikt als voorgrondplant.
De plant doet het goed tot 22 graden maar idealer is het om toch onder de 20 graden te
blijven. Daarnaast is het een vrij makkelijke plant die het onder matige lichtomstandigheden toch nog een flinke tijd uithoud. Om de plant toch voor langere tijd in het aquarium goed te houden is er wel wat meer licht nodig. Op het gebied van voeding stelt te
plant ook niet veel eissen maar hierbij geldt ook, hoe beter de voeding hoe beter de
plant het zal doen.
De Lysimachia nummularia is makkelijk als groep te planten en kan naast in het
aquarium ook in de vijver worden geplant. Doet het ook erg goed om een grote bos
(meerdere potten) in het goudvisaquarium te plaatsen. De plant is goed bestand tegen
sloopgedrag van niet al te grote goudvissen.
7
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Redactie
En daar is april al weer en dus ook een nieuwe “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de
Glasbaars. En in 21 april hebben we onze jaarvergadering.
De dagen zijn weer langer geworden en het Pasenweekend is er ook weer een mooie tijd om weer wat aan de
aquariums te doen
Willem is zo goed geweest om een bel ronden te doen
voor de e-mail adressen die zijn toegevoegd aan onze ledenbestand. Maar we missen nog steeds een aantal e-mail
adressen dus mensen stuur uw e-mail even op.
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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Woning- en projectstoffering
VAN ROSSUM WONEN
- Love your living -

Winkelcentrum Duinpassage
Texelstroomlaan 108-110

Den Helder
tel: 0223-636559

www.vanrossum-wonen.nl
keizerstraat 30 - Den Helder
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Agenda jaarvergadering

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

Agenda jaarvergadering 21-04-2017
Aanvang 20:00 uur
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 8 april 2016
3. Jaarverslag penningmeester
4. Jaarverslag visbeurscommissie
5. Verslag kantinecommissie
6. Verslag financiële commissie
7. Vaststellen contributie 2018
8. Vaststellen van de begroting 2017
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
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Vissen
Epiplatys dageti
Familie
Herkomst
Lengte vd vis
Min.lengte aquarium
Temparatuur
Ph
Gh

: Nothobranchiidae
: West Afrika
: 7 cm
: 80 cm
:21 -23
:6-6,5
:5-8

Jonge dieren van deze soort zijn levendige, verdraagzame vissen, maar naarmate ze
ouder worden worden ze onverdraagzamer en vallen ze iedere vis in de buurt aan en
worden roofzuchtig. Het aquarium moet ingericht worden met dichte beplanting. Er
moet voor voldoende vrije zwemruimte gezorgd worden. Een donkere bodem en wat
drijfplanten worden op prijs gesteld.
Het zijn alleseters met een voorkeur voor levend voer. Op latere leeftijd ook kleinere
vissen.
De kweek is zeer eenvoudig. Het kweekaquarium moet enigszins verduisterd worden
en uitgerust worden met Riccia en andere fijnbladerige planten. De 200-300 eieren
worden daartussen gedurende een langere periode afgezet. Na het afzetten moeten de
plantjes met eieren verwijderd worden. De eieren komen na 8-10 uit. De jongen kunnen met fijn stofvoer grootgebracht worden.

Synoniemen : Aplocheilus dageti, Epiplatys dageti dageti, Poecilia
sexfasciata, Lycocyprinus sexfasciatus, Epiplatys dageti monroviae,
Aplocheilichthys spilauchen, Epiplatys sexfasciatus, Haplochilus
sexfasciatus, Haplochilus infrafasciatus, Epiplatys chaperi, Haplochilus
chaperi, Panchax chaperi

12

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS

13

a.v. “De Glasbaars”

Heeft alles voor
uw huisdier

Spoorgracht 30
1781 CD, Den Helder
Telefoon: 0223-684878
www.blokkerdiervoeding.nl
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Uitslag districtskeuring
Uitslag gezamenlijke districtskeuring
KvNHolland, Amstelland en Kennemerland 2017
Keurmeester: John Frencken
Categorie A1
Vereniging
A.V. de Glasbaars
A.V.C. Vivaria
A.V. de Glasbaars
A.V. Hugo Aqua
A.V.C. Vivaria
A.V. Viva Aquaria
A.V. Viva Aquaria

District
Kop v. Noord Holland
Kennemerland
Kop v. Noord Holland
Kop v. Noord Holland
Kennemerland
Kennemerland
Kennemerland

Punten
393.5
389.0
388.5
385.0
381.0
376.0
370.0

Bio
63.5
63.0
63.0
62.5
61.0
60.0
61.5

Bonds
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ja

Categorie A234
Deelnemer
1e J. Poorte
2e R. Zuijdam
3e C. Keim

Vereniging
A.V. de Glasbaars
A.V. Hugo Aqua
A.V. Viva Aquaria

District
Kop v. Noord Holland
Kop v. Noord Holland
Kennemerland

Punten
391.0
386.0
383.0

Bio
62.5
62.0
61.0

Bonds
Ja
Ja
Ja

Categorie B12
Deelnemer
1e W. Krom

Vereniging
A.V.C. Vivaria

District
Kennemerland

Punten Bio
391.0 62.5

Bonds
Ja

Categorie C12
Deelnemer
1e J. Mans
2e D. Poelemeijer
3e W. Steenks

Vereniging
A.V. Viva Aquaria
A.V. Viva Aquaria
A.V. Viva Aquaria

District
Kennemerland
Kennemerland
Kennemerland

Punten
394.5
390.0
389.5

Bonds
Ja
Ja
Ja

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

Deelnemer
J. Wiedenhof
C. Kerssens
N. van Roon
H. Sieraad
E. Rozenga
K. van Etten
C. Möhlen

Bio
63.0
63.0
63.0
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Hoe stimulerend werkt de huiskeuring
Hoe stimulerend werkt een prijsje te winnen in de huiskeuring ???
Keuringmeester Erik Prins gaf mij de kick voor een grote bak .
Dus mijn 1 meter bakje, krijgt een vervolg in een
2 meter bak . Om alle Ins and Outs afgewogen te
doorgronden en te inventariseren qua afmetingen en plaatsing, werd half januari besloten tot
het maken van een 2 meter bak. Met nog 2 medewerkers ( Jeroen en Ronald ) is de basis gelegd
voor het onderstel. Werkplek/plaats is de huiskamer, buiten is geen optie deze periode van
het jaar. ( kou, regen, sneeuw, wind )
s, avonds was het puinruimen van alle stofdelen van zagen en boren. Extra electra is
een " must " Inmiddels is de aquarium besteld 200x55x60 cm. Om alleen het aquarium te plaatsen staat niet mooi op een kale muur nee, de gehele achterwand wordt
aangepast voor een rustig beeld en uitstraling.
Voordat je alle materialen in huis hebt , was het
wel menige maal een bezoekje gemaakt bij de
diverse bouwmarkt zoals Gamma , Praxis , Formido en Action . Voor de lange onderdelen en pakketten werd er een beroep gedaan op de bezorgdienst . Hier moest de huiskamer een metamorfose ondergaan , onze wandmeubel moest definitief verwijderd worden en wat te denken van
de inhoud van deze . Alle kopjes/ schotels/ glaswerk/ foto albums ???
Tijdelijke opslag op de aanrecht en in bananendozen in menige hoek van de huiskamer . Een
mazzeltje is wel dat we een pomp , Eheim 2180
konden overnemen van onze vriend Henk Steenwijk , je moet zo af en toe een mazzeltje hebben . Ook de TV opstelling is totaal veranderd ,
stond deze éérst op een hoekkast nu staat het
op een zeer fraaie hoeksteun . Overtollige bedrading zijn ingekort of verwijderd .
16
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Tussendoor ging het dagelijkse leventje
gewoon door . Maandag 27 februari is
de watervoorziening grotendeels aangesloten en onder druk gezet . De afvoer
PVC ligt ook op schema .
O ja om geen gesjouw en gesleep met
emmers door de kamer meer te doen is
in de keuken onder het aanrecht een
meng-apparaat geplaats op zowel de Koutwater alsmede de warmwater aansluiting ,
met een uitgaande koperen leiding van 12 mm naar het 2-meter aquarium . De afsteltemperatuur is ingeregeld op 24 graden . Het apparaat is een Grohe Microtherm Thermostaat nr. 34023000 . Bijkomend voordeel is dat onze vaatwasser ook profiteerd van
deze wateraansluiting . Vrijdag 2 maart is het aquarium 200 x 55 x 55 cm bij ons thuis
bezorgt .
Tot zover het éérste verslag en volgende maandblad het vervolg in deel 2 .
Groetjes Willen & Bets.
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Planten
Bolbitis heteroclita difformis
Familie:
Lomariopsidaceae
land:
Filipijnen
Hoogte:
5-7 cm
Licht:
Matig/Normaal
Temperatuur: 15-28ºC
Water hardheid: Zacht
pH:
5,8-7,2
Plaats:
Voorgrond

Omschrijving:
Een kleine vorm van de Bolbitis heudelotii tot ongeveer 7 cm hoog. Rizoom
(wortelstronk) 1-2 mm dik tot ongeveer 5 cm lang. De bladeren zijn geveerd en ingesneden en groen van kleur. Langzaam groeiende plant die het best op een achterwand of steen gebonden kan worden.
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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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Beschadigingen aan vinnen
Het kan voorkomen dat vissen elkaar opjagen en daardoor de vinnen beschadigen of
zelfs dat er een lekker hapje uit een vin
wordt gebeten.
Niet zo'n mooi gezicht om een tropische vis
met een half afgevreten of beschadigde vin,
voelspriet te zien rond zwemmen in je bak.
Bij zwaarddragers komt het veel voor dat
zijn staartvin door andere vissen worden
aangezien als lekker tussendoortje.
Kunnen beschadigde vinnen weer aangroeien?
Wanneer de waterkwaliteit optimaal is en de vis in goede conditie verkeerd kan een
afgebeten vin wel weer snel aangroeien.
Gebruik een waterverbeteraar om de waterkwaliteit optimaal te maken voor snellere
genezing. Het voorkomt bacteriële infecties en helpt bij de genezing. De stress wordt
effectief geëlimineerd en de vis krijgt een betere weerstand.
Dit is een waterverbeteraar, een vloeibaar filtermedium wat normaal gebruikt word bij
water verversen, maar ook helpt bij snellere genezing van afgevreten- beschadigde vinnen en beschadigingen aan de vissenhuid.
Alle vinnen die NIET tot in het leven beschadigd zijn zullen snel weer aangroeien. Het
hangt dus wel af van de ernst van de verwonding! In de vinnen zit namelijk vinstralen,
een soort draadjes die vaak goed kan zien wanneer de vis tegen het licht in zwemt. Die
vinstralen zijn onderling verbonden door de vlies. De vinstralen die aan kant van de
tropische vis zitten zijn belangrijk, die mogen niet beschadigd zijn!
Wanneer de vis wel tot in het leven is aangevreten.
Dan zullen de vinnen nooit zonder bepaalde vervorming kunnen herstellen.
Voorkomen is beter dan genezen!
Voor de hand liggend kun je het beste de boosdoener, een vinnenvreter of de agressieveling opsporen en uit je aquarium verwijderen.
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Vissen
Aquarium plant
Latijnse naam
Familie
Herkomst
Plaats
Waterplant
Bladkleur
Soort
Moeilijkheid
Groeisnelheid
Belichting
Solitair
Breedte
Hoogte
Temperatuur
pH:

Cryptocoryne indonesii
Cryptocoryne indonesii
Araceae
Sri Lanka
Midden
Nee
Groen,Bruin
Roset
Gemiddeld
Gemiddeld
Matig
Nee
5cm - 10cm
5cm - 15 cm
22ºC - 28ºC
6.5 - 75

omschrijving:
Het is een moerasplant maar onderwater houd hij het goed vol. De plant heeft niet veel
licht nodig. Past zich goed aan bij verschillende waterwaardes, toch zacht zuur water
heeft zijn voorkeur. De bodem moet luchtig zijn, gevuld met ijzerhoudende klei.
Het is aan te raden het plantje uit plastiek mandje en steenwol eerst te verwijderen. Na
het verwijderen van het potje met wol spoel je de wortels af met aquariumwater. Het
aquariumwater wat gebruikt word voor het afspoelen van de wortels gooi je daarna
weg. Hiermee voorkom je dat eventuele resten steenwol, slakkeneitjes en andere ongewenste stoffen mee de bak in gaan.
Knip een klein stukje van de wortel uiteinde af zodat de wortels na het beplanten verder
kunnen groeien. De Cryptocoryne indonesii aquariumplant moet gepoot worden in bodemsubstraat. De wortels moeten allemaal goed in de aquariumbodem worden begraven. De bladeren mogen daarbij niet onder de bodem of grind terecht komen, knip
eventueel het blad wat onder de bodem terechtkomt af anders gaan deze rotten. Het
beste kan je de plant tijdens het beplanten lichtjes omhoog trekken zodat de wortels
netjes in de bodem omlaag staan.
De positie in het aquarium is slechts indicatief, want de grens tussen 2 posities is klein.
Afhankelijk van de maat van het aquarium kan een voorgrondplant ook worden gebruikt als middenplant of zelfs als achtergrondplant.
De plant zal zich vermeerderen door middel van uitlopers aan de wortelstok.
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Biotoopaquarium
Een biotoopaquarium is een aquarium waar een deel van de wereld zo natuurlijk
mogelijk in word nagebootst.
Dit word veelal gedaan door gevorderde aquarianen die een nieuwe uitdaging willen. Je
kan nagaan dat bij het nabootsen van een stukje werelddeel je meer beperkt word in de
vrijheid van het inrichten. Bepaalde vissen en planten uit een zone of streek bij het biotoopaquarium inrichten zijn moeilijker te verkrijgen dan bij een standaard aquarium.
Dit geeft aquariumhouders de uitdaging om een biotoop aquarium te maken uit een
bepaald gebied.
De meest populairste aquarium biotopen zijn gebaseerd op een lange rivier in de wereld, de amazone rivier. Deze rivier is de op één na langste rivier van de wereld. De
amazone heeft verschillende biotopen. Je kan het eenvoudiger houden door een thema
biotoop te maken of juist moeilijker maken door nog een stap verder te gaan. Sommige
aquariumhouders nemen dan een specifiek deel uit een bepaald gebied om daar een
biotoop van na te bootsen, bijvoorbeeld de Zuidoost-Azië blackwater biotoop of de
whitewater river biotoop. Deze aquaria vormen een uitgebalanceerd en harmonisch
geheel maar vragen wel wat kennis en speurwerk, aquaristiek op hoog niveau. De geïmiteerde leefomgeving in een biotopen aquarium is uiteraard prachtig om te aanschouwen. Je brengt daarmee een klein deeltje van de echte natuur nog dichterbij.
Sommige zeggen dat een biotoop aquarium een illusie is omdat de natuur niet exact
kan worden nagebootst. Uiteraard is dat zo, het is juist de uitdaging het er zo natuurlijkgetrouw uit te laten zien. Hoe meer het lijkt op de werkelijkheid hoe meer je het aquarium een biotoopaquarium kan noemen. In het aquarium zal men slechts een vergelijkbare benadering van een natuurlijk biotoop kunnen bereiken. De nodige inspanning om
een aardige benadering te maken van een natuurlijk biotoop is nou juist de uitdaging.

Bekende biotoop aquaria met een beeld van
leefgemeenschappen zoals die voorkomen in de natuur zijn:
 Afrikaanse biotoop
 Australische biotoop
 Aziatische biotoop
 Europese biotoop
25

a.v. “De Glasbaars”

Planten






Midden-Amerikaanse biotoop
Malawi cichliden biotoop
Noord-Amerikaanse biotoop
Tangayika biotoop
Zuid Amerikaanse biotoop

Als je zo'n speciaalaquarium van een bepaald gebied wil namaken dan moet je je verdiepen tot één van de delen, zoek veel informatie over het gedeelte. Probeer in contact
te komen met aquarianen die net zoveel geïnteresseerd zijn of al ruime ervaring hebben
opgedaan in het maken van een eigen biotoop. Zoek precies uit wat voor waterplanten
er groeien. Welke tropische vissen exact in het deel voorkomen. Wat voor soort bodem
er is en wat voor stenen daar precies zijn. De water waarden zijn ook belangrijk! Met
alle informatie voorzien moet je gaan uitzoeken waar je het materiaal kan krijgen

mede waar je de tropische vissen kan kopen.
Er zijn aquariumwinkels die zich richten op bepaalde gebieden. Zoek uit
of een aquariumspeciaalzaak voor de biotoop er is. Je kan ook lid worden van een
aquariumvereniging bij jouw in de buurt. Dit alles maakt het al een stuk eenvoudiger.
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Vissen
BOTIA LOHACHATA
HERKOMST
Bangladesh, India
UITERLIJK
De Botia lohachata heeft een wit langwerpig lichaam met een zwart streepjes patroon. De vinnen zijn doorzichtig met ook een zwart patroon.
INRICHTING
Voor deze vissen is een fijne bodem aan te raden. Gebruik daarom zand zodat ze daar
goed in kunnen woelen. Er moeten veel schuilmogelijkheden worden gecreëerd. Dit
kan worden gedaan door de bak goed te beplanten en door het plaatsen van stenen,
kienhout of andere schuilplaatsen.
De planten moeten stevig in de grond staan. Dit kan bijvoorbeeld door de planten in
bloempotten te zetten. Anders zullen deze vissen de planten uit de grond trekken tijdens het wroeten in de bodem.
Het water mag niet teveel afvalstoffen bevatten. Er moet dan ook vaak ververst worden.
KARAKTER
Bij een aquarium met fel licht wordt deze soort erg schuw. Ze zullen dan veel verstopt
zitten tussen de planten en de andere schuilmogelijkheden. Als het licht wordt gedempt
zullen de vissen actief rond zwemmen. De vissen moeten wel echt in een school gehouden worden.
Bij deze soort moet niet raar worden opgekeken als ze voer eten van het oppervlak. Ze
doen dit door op hun rug langs het oppervlak te gaan.
VOEDING
De Botia lohachata is een omnivoor. Ze hebben dus een mengeling nodig van verschillende voersoorten. Geef ze dus afwisselend levend/diepvries voer maar ook vlokken
wat bijvoorbeeld plantaardige voeding bevat.
KWEEK
Deze vissen hebben alleen nog maar door toevalskweken eieren afgezet in het aquarium. Er zijn tot nu toe geen succesvolle kweken geweest.
Wat echter al wel bekend is over de kweek is dat de ouderdieren de eieren opeten. Er is
dus geen spraken van broedzorg.
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Planten
Wetenschappelijke naam:
Nederlandse naam:
Habitat:
Max hoogte:
Distributie:
Substraat:
Plaatsing in aquarium:
Verlichting:
Temperatuur:
pH:
DH:
Groeisnelheid:

Hygrophila polysperma
Belgisch groen
Rivieren en langzaam bewegende beken
40 cm
Zuidoost-Azië, India
rijk aan ijzer, fijn
substraat.
Achtergrond
Veel
18-30 ° C
5-9
6-20
zeer snel

Hygrophila polysperma is een makkelijke aquarium plant, die veel tolereert en overleefd waar vele andere aquarium planten zullen bezwijken. De bladeren zijn korter (4
cm) en smaller (1 cm) dan H. stricta en H. corymbosa en zijn licht groen, soms roodbruin van kleur.
De plant groeit het best in zacht water met een temperatuur tussen de 22 tot 28 ° C.
Onder intensieve verlichting, zal de plant opvallend sterk groeien en schieten de toppen
omhoog. In slecht verlichte aquaria kan duidelijk worden opgemerkt dat de planten
normaal zal groeien, maar dat de groei langzamer is en de scheuten kleiner blijven.
Wanneer de plant aan het oppervlak komt, worden de bladeren rood en compact.
De ondergrond speelt slechts een ondergeschikte rol voor de planten voeding. Een extra
CO2-bemesting zal in het algemeen de groei ondersteunen, maar is niet vereist voor
deze soort.
De scheuten moeten worden bijgesneden om de 2-4 weken als gevolg van hun snelle
groei. Vermeerdering vindt plaats door middel van zijscheuten. Hygrophila polysperma
is vooral geschikt in nieuwe aquaria. Bloemvorming komt slechts zeer zelden voor.
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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:
Niels Drijver

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

Visbeursnieuws
Ook wij zullen er aan moeten geloven LED verlichting we kunnen er echt niet meer
onderuit nu de LED verlichting voor aquaria zo goed is geworden dat zelfs onze beroemde plantenaquaria het goed doen , we gaan ze langzaam in de Visbeurs introduceren naast de reguliere TL lampen want in vele aquaria zitten nog de T8 en T5 TL lampen.
Wij gaan 2 merken LED verlichting verkopen om iedere aquariaan voor zijn of haar
aquarium de juiste keuze te laten maken , om het kiezen te vergemakkelijken zullen wij
van elk merk een testopstelling ophangen net als bij ons in de Visbeurs de testopstelling van TL lampen.
Wanneer wij de LED verlichting officieel zullen introduceren is nog een verrassing ,
maar dan komen wij met een spetterende aanbieding.
Regelmatig stoppen aquarianen met hun hobby of ze nemen een groter aquarium en
dan nemen wij hun aquarium over , deze word schoongemaakt en ontsmet en in de Visbeurs te koop gezet voor een klein prijsje soms is het een standaard aquarium maar dit
keer kwam er een aquarium binnen met een voorruit met als vorm een golf en dan heb
ik het niet over een auto geheel compleet met verwarming , verlichting en pomp voor
de vraagprijs van € 200,00
Regelmatig struint Ronald het Internet af naar vissen , planten en bijartikelen die voor
de Visbeurs interessant kunnen wezen en ook nu heeft hij weer vissen gevonden die
groter en sterker zijn dan normaal deze vissen hebben de maat L maar zijn in de Visbeurs te koop voor de prijs van de maat M.

Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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