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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

€ 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

18-11-2017
19-11-2017

Vivarium
Vivarium

10:00
10:00

Verenigingsinformatie
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Aquariumhouden is een ‘wereld-hobby’
Of je nu speurt op het internet of een keer op een verjaardag vertelt dat je een aquarium
hebt, het blijft fascinerend hoeveel mensen een aquarium hebben of er minstens een
gehad hebben. Ook reizend door verschillende landen in Azie zie je hele mooie voorbeelden. Hoewel de meest exotische vissen daar letterlijk voor het opscheppen liggen
blijkt toch ook daar de behoeft aan een ‘aquariumzaak’ aanwezig.
Zie hier de variant op onze Faunaland XL.
Naast vissen wordt er nauwelijks aandacht
besteed aan planten en randapparatuur
zoals filters, CO2 etc. Wel is er een overvloed aan led-verlichting te koop en niet
zoals je verwacht voor ‘boven’ het aquarium, maar juist er in! Complete
‘lichtorgels’ voorzien je aquarium van
iedere denkbare en steeds wisselende
kleur!
Uiteraard zouden wij aquarianen
van het eerste uur niet naar deze
winkel gaan. Gewapend met een
schepnet vangen we ze natuurlijk
zelf. Hoewel............

Afgelopen vrijdag is tijdens de Algemene Ledenvergadering door het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Ook de plannen voor de komende periode
zijn besproken, waaronder een aanpassing van de kontributie voor 2018. Voor leden en
donateurs is de bijdrage aan de Glasbaars vastgesteld op 35,- euro per jaar. Voor leden
komt daar bovenop de bijdrage aan de NBAT en het eventuele abonnement op Het
Aquarium. In de loop van het jaar worden deze varianten nog een keer uitgebreid toegelicht.
Mocht je denken ’wat krijg ik nu eigenlijk voor dat geld’, dan zou ik je aanraden om
weer eens langs te komen in ons prachtige clubgebouw. We hebben weer een mooi
aanbod van planten en vissen, waaronder enkele bijzondere! Zoals gebruikelijk is er
iedere zaterdag en woensdagavond weer veel kennis en kunde ‘in huis’ om al je vragen
te beantwoorden en is de koffie nog steeds gratis!
Tom Wensink
6
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planten
Hedyotis salzmannii
Familie
Rubiaceae
Hoogte
5-20cm
Breedte
15cm
Solitair
nee
Plaats in het aquarium: voor & middenzone
Lichtbehoefte
matig tot veel
Temperatuur
15-28C
Ph
5,5 - 7,5
Herkomst:
Zuid-Amerika
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Redactie
Hier is hij dan weer “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars het is al weer mei.
De jaarvergadering is weer geweest wel jammer dat er zo weinig mensen zijn geweest.
Willem is zo goed geweest om een bel ronden te doen
voor de e-mail adressen die zijn toegevoegd aan onze ledenbestand. We missen nog steeds een aantal adressen en
die mensen kunnen binnenkort weer gebeld worden voor
hun e-mail.
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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Vissen
Brachygobius Doriae / Bijtje
Herkomst:
Zuid Azië
Maximale grote: 3-4cm
Temperatuur:
22-29
pH:
8-8.5

Rustige, vreedzame soort die zowel
in zoet- als brakwater gehouden
kan worden.
In zuiver zoet water is de soort nogal gevoelig.
Het is dan ook aan re raden om 1 tot 2 eetlepels zeezout op 10 liter water toe te voegen.
Ze kunnen het beste in een speciaal-aquarium worden gehouden dat is ingericht met
fijn, donker zand op de bodem en verder met stenen en wortels zodat schuilplaatsen
ontstaan.
Je kunt het bijtje het best in een schooltje van minimaal 6 stuks houden.
Elk dier heeft een eigen klein territorium waarin geen soortgenoten worden toegestaan.
Een vrouw kunt u herkennen aan de rondere buik, mannen lopen veel rechter bij de
buik.
Als voedsel kunt u droogvoer of diepvriesvoer gebruiken.
Ze zijn ook gek op artemia en daphnia
De kweek is bij de juiste watersamenstelling niet al te moeilijk.
Na afwisselend voeren en een flinke waterverversing met hard, brak water worden 150
tot 200 eieren onder stenen of een bloempotje afgezet en bevrucht.
Het mannetje neemt de broedzorg voor zijn rekening.
Na een viertal dagen komen de jongen uit.
Zodra ze vrij zwemmen kunnen ze worden groot gebracht met Artemia of stofvoer.
Ze zwemmen de eerste tijd nog vrij in de onderste waterlagen tot ze na verloop van tijd
naar het bodemleven over gaan.
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Vissen
De Hyphessobrycon megalopterus of Zwarte
Fantoomzalm Lengte 4,5 cm. Het lichaam is
grijs-zwart met een blauwzwarte vlek ter hoogte van de kop. De mannetjes hebben een grote
zeilvin en meer zwart pigment. Bij lichtinval
kun je duidelijk een blauwe rand zien. De mannetjes zijn te herkennen aan meer zwart
(pigment) en een grote zeilvin. De vrouwen
krijgen veelal wat rood in hun buik- anaal- en
vetvin.
Synoniemen: Megalamphodus megalopterus, Megalomphodus megalopterus, Megalamphodus rogoaguae.
HERKOMST: Brazilië, Argentinië, Bolivia, Zuid-Amerika.
INRICHTING: Voor de Hyphessobrycon megalopterus is een aquarium nodig van 60
cm. Inrichten met een donkere bodem, dichte randbeplanting en drijfplanten. Zorg
voor voldoende zwemruimte en schuilplaatsen. Houd ze in een gezelschapsbak met
kleine vissoorten. Ze houden ook van wat stroming. Met een donkere bodem en veel
groen in het aquarium komen hun kleuren ook veel mooier uit.
WATER
Temperatuur: 23-27 graden.
PH: 6-7,5
GH: 4-12
In de natuur hebben vissen te maken met schommelende temperaturen. Gedurende
lange tijd vissen op de minimum of maximum temperatuur houden is niet altijd gewenst en kan de gemiddelde levensduur van de dieren bekorten.
VOEDING: Deze vissen zijn alleseters en lusten graag klein levend voer, zoals zwarte muggenlarven, watervlooien en fruitvliegjes, ook droogvoer. Alleen kleinere voersoorten geven. Zorg voor voldoende afwisseling.
KARAKTER: De Zwarte fantoomzalm is een zeer vreedzame en levendige scholenvis, houdt ze met minimaal 6 à 8 stuks in het aquarium. Zolang ze met een schooltje
zijn, zijn ze het beste op hun gemak. Ze zwemmen in de middelste waterlagen.
KWEEK: De kweek is vrij moeilijk, de mannetjes zijn tijdelijk territoriumvormers.
Gebruik een kweekbak met Javamos en andere fijnbladerige planten waartussen de
eieren afgezet kunnen worden. Zorg dat de ouders eerst goed doorvoedt zijn, dit kun
je doen door ze bijvoorbeeld wat vaker zwarte muggenlarven te geven.
Na de eiafzetting de ouders uitvangen anders worden de eitjes opgegeten. De jongen
kunnen opgekweekt worden met zeer fijn voer zoals pantoffeldiertjes.
12
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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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Hoe stimulerend werkt de huiskeuring deel 2
Een dank door de FIRMA ZORONA
uit Winschoten die de bak 200x55x60
cm met aanhanger helemaal naar Julianadorp heeft gebracht. Dit is niet een
bakkie die je even onder je arm pakt
en op de onderkast neerzet. Met hulp
van meerdere aanwezigen kon het
geheel geplaatst worden en waterpas
afstellen begon het meten en zagen
beginnen van het hout.
Ook de wand werd aangepast met Vuren Rabat delen over de gehele lengte
van de totale wand van het woongedeelte.
Een rustig beeld met als opvallende blik vanger " het aquarium " centraal staat.
De rabat-delen van 5 cm doorlaten lopen aan de voorkant waardoor geen zandlaag te
zien is. Zo ook aan de bovenkant om de techniek van de watervoorziening en afwatering aan het oog te onttrekken. Nu tijdelijk 2 TL balken geplaatst in afwachting van het
definitieve plaatsing van LED-verlichting en of in combinatie van TL voor een mooie
uitstraling .
Maandag 9 april was de dag van het proefdraaien , dus aansluitingen van de pomp en controleren of de vooraf toegepaste techniek ook daadwerkelijk zijn uitwerking heeft. Aldus vullen
met water , zand , stukken hout en wat zuurstofplanten. Het overloop systeem werkte ideaal.
De achterwand en zijwanden hielden zich knap
staande. Koppeling van warmwater en koudwater op het mengventiel doet zijn werk naar behoren.
Nu nog bepalen welke biotoop gaan we toepassen en welke planten worden het , je kan
niet alles er zomaar inproppen, het moet wel op elkaar afgestemd zijn. We hebbenmeerdere opties en keuze's We hopen op een inwerkperiode van ongeveer 2 weken dat
alle kinderziekte zoals het troebele aangezicht doen vergeten.
Daarna opbouwen tot een mooi eindresultaat.
Groetjes Willen & Bets.
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Notulen van de algemene ledenvergadering

a. v.

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

Notulen van de algemene ledenvergadering welke werd gehouden op 21 april
2017.
Locatie: Verenigingsgebouw aan de Rozenstraat 17a te Den Helder
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Tom Wensink
Willem Hiddingh
Betty Vellinga

Adviseurs:

Tom Looijestein, Ronald van ’t Ent en Richard Kramer

Aanwezig: 12 leden/donateurs
adviseurs)
Afwezig: Mark Oppelaar
Afbericht: Jolanda Wiersma-Tot

(inclusief bovenstaande bestuursleden en
(vicevoorzitter)
(financiële commissie)

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom.
De aanwezige leden/donateurs en bestuursleden worden bedankt voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Er zijn verder geen mededelingen of ingekomen stukken.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 8 april 2016.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter en secretaris ondertekenen de
notulen.

3. Jaarverslag penningmeester
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.
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4. Jaarverslag visbeurscommissie
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.
5. Verslag kantinecommissie
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.
6. Verslag financiële commissie
Jolanda Wiersma-Tot is niet aanwezig, zij heeft per e-mail decharge verleent aan
de penningmeester voor zijn boekhouding. Dhr. van der Graaff heeft persoonlijk
zijn goedkeuring gegeven.
Volgend jaar neemt Dhr. van der Graaff opnieuw plaats in de financiële commissie, Jolanda zal door Willem gevraagd worden of ook zij hier ook interesse voor
heeft.
7. Vaststellen contributie 2018
Het bestuur heeft voorgenomen om de contributie voor 2018 te verhogen en legt
dit voor aan de leden die aanwezig zijn bij de jaarvergadering.
Het basisbedrag voor de leden en donateurs is vastgesteld op € 35,- per jaar (dit
bedrag gaat rechtstreeks naar AV ‘De Glasbaars’.
Leden zijn volgens de statuten van het NBAT verplicht om lid van de bond te
worden, deze kosten zijn momenteel € 16,- per jaar. Voor het blad Aquarium
betalen de leden € 23,- per jaar.
De aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverhoging voor 2018.
Er gaat binnenkort een mailing naar alle donateurs/leden, waarin nogmaals de
verhoging wordt meegedeeld en de verschillende varianten worden toegelicht.
Geen reactie houdt automatisch een akkoord in op het lidmaatschap wat al van
toepassing is.
8. Vaststellen van de begroting voor 2017
De begroting wordt rondgedeeld aan de aanwezige leden. De penningmeester
neemt hierbij het woord en licht toe dat er dit jaar een nieuwe ketel is aangeschaft (ter vervanging van de 2 ‘oude’ ketels). Tevens worden er, zoals eerder is
verteld, steeds minder boekjes verstuurd per post i.v.m. kostenbesparing, deze
gaan per mail. Door deze bezuinigingen, het hoge rendement van de ketel en de
contributieverhoging voor volgend jaar verwacht het bestuur voldoende maatregelen te hebben genomen om de financiële positie van de vereniging gezond te
houden.
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9. Rondvraag
Jeroen Poorte heeft een idee om de donateurs mee te laten doen met de huiskeuring voor advies en ervaring. Het bestuur geeft aan dat dit al gebeurt. Zowel leden als donateurs kunnen meedoen met een advieskeuring uitgevoerd
door een keurmeester van de bond. Bondsdiploma’s, meedoen aan de districtskeuring en de landelijke kampioenschappen is alleen weggelegd voor
leden en niet voor donateurs
Willem van der Graaff had iets gehoord over het aanschaffen van zonnepanelen voor op het verenigingsgebouw. Het bestuur is inderdaad bezig om hier
informatie voor te verzamelen. Aangezien het om een grote investering gaat
zal het eerst goed uitgezocht moeten worden.
10. Sluiting
Tom Wensink bedankt de leden en donateurs voor hun komst en biedt iedereen namens de vereniging een drankje aan. De vergadering wordt om 20:45
gesloten.
Notulist: Betty Vellinga
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Aanbiedingen en koopjes
bekijk op onze website
Tel 053 4315020
Fax 053 4308902

voor 14.00 uur besteld de volgende dag in huis. (mits voorradig)

www.aquariaveldhuis.nl
KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Planten

APONOGETON ULVACEUS

Familie: Aponogetonaceae
Land: Madagaskar
Hoogte: 50 cm
Licht: Normaal
Temperatuur: 24-28ºC
Water hardheid: Zacht/Hard
pH: 5-8

Omschrijving:
Waterplant met tot 3 cm dikke knol. Bladsteel tot 50 cm lang, bladschijf lintvormig, teer, gegolfd, gedraaiden 2-8 cm breed. De kleur is lichtgroen. De
Aponogeton ulvaceus is een veel aangeboden en begeerde plant. De cultuur is makkelijk maar heeft in het aquarium wel een voedselrijke bodem nodig. Deze plant
kan wel tot 30-40 bladeren maken.
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Vissen
Melanotaenia lacustris

Werelddeel
Land/meer
Vindplaats

Australië
Nieuw Guinea
Soro Rivier, Kikori Rivier, Kutubu meer ( lake Kutubu)

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

Regenboogvissen (Melanotaeniidae)
Blauwe Regenboogvis
Alles eter
Alles eter
4
Eierleggend
Vanaf halfwas door het kleurverschil
12 Centimeter
12 Centimeter
Schooltje (vanaf 6 stuks)
Vreedzaam
Vreedzaam
Middel
Zwak tot matig
Ph. 7,0-8,0 pH Kh/Gh 8.0-15.0
Minimaal. 20 °c maximaal 25 °c

Extra informatie
De mannen van de Melanotaenia lacustris kleuren het mooist als er manlijke soortgenoten in het schooltje ziten en goede man / vrouw verhouding is noodzakelijk minimaal
1 man met 1 vrouw. De Melanotaenia lacustris is vatbaar voor slechte waterkwaliteit
met name nitraat en nitriet gehalte om dit onder controle te houden is regelmatig water
verversen noodzakelijk. Een van de vindtplaatsen van de Melanotaenia lacustris is
Kutubu meer dit meer is een van de grootste meren van Nieuw-Guinea. Zoals de meeste regenboogvissen uit de Melanotaenia familie geven ze de voorkeur aan hardwater.
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Leefgemeenschappen
Het is al belangrijk om na te denken wat je wilt bereiken met je aquarium en welke plantjes en
visjes je allemaal in het aquarium wilt hebben. Met name voordat je verder gaat met het keuzes voor stukjes techniek, is dit erg belangrijk. Als je nog geen idee hebt, kan dit stukje je verder
helpen. Van de meeste leefgemeenschappen is een foto bijgevoegd om je een betere indruk te
geven.
Het gezelschaps aquarium
The world is my playground! Dat past bij een gezelschapsaquarium. Je komt dit type aquarium
het meest tegen. De moeilijkheid van dit type aquarium zit hem erin dat je vissen (en planten) bij
elkaar dient te zoeken die elkaar verdragen en die ongeveer dezelfde waterwaarden nodig hebben. Dit is met name afhankelijk van het oorspronkelijke leefklimaat. Maar door het vele doorkweken, zijn in veel gevallen de waterwaarden minder stringent geworden. Dit houdt niet in dat
je zomaar alles bij elkaar kunt gooien, waterwaarden blijven belangrijk! Verder zijn sommige
vissen erg schuw. Als die bij enorme druktemakers in een aquarium komen, zul je ze zeker nooit
zien. Waar je verder zeker wel op dient te letten is dat sommige vissen echte roofdieren zijn, die
in zijn medebewoners niets anders zien dan een lekker hapje.
Voor planten geldt hetzelfde; water temperatuur, hardheid, zuurgraad en hoeveelheid licht dient
afgestemd te worden op het planten bestand. Verdere inrichting kan bestaan uit stenen en/of hout.
Een speciale vorm van het gezelschaps aquarium is de “plantenbak”, waarin veel soorten verschillende typen planten op een dusdanige manier worden neergezet dat een voor het oog prettige
inrichting ontstaat. Met name de nederlanders zijn hier uitermate bekwaam in geworden vanaf de
jaren ’30. Vandaar dat deze stijl wereldwijd de “dutch style” heet.
Het biotoop aquarium
Biotopen zijn ecosysteem
op middelgrote schaal. In een
biotoop zijn het klimaat en de
aardrijkskundige omstandigheden min of meer gelijk.
Hierdoor zijn ook de levensgemeenschappen van planten
en dieren van verschillende
biotopen goed van elkaar te
onderscheiden. De visgemeenschap van de open Noordzee is bijvoorbeeld heel anders dan die
van de Waddenzee. Binnen een biotoop worden op kleinere schaal habitats onderscheiden.
Het is eigenlijk van zelf sprekend dat wij in een aquarium slechts een benadering van een biotoop
kunnen maken. In de natuur worden vissen beïnvloed door factoren als regen, droogte, temperatuur, de chemie van het water. Het is nu de bedoeling om deze factoren zo goed mogelijk in jouw
aquarium na te maken. Voor de biottop aquariaan moet het aquarium er zo natuurgetrouw uitzien. Er moeten wel wat compromissen gesloten worden bij de inrichting en bovendien kunnen
stroming en water beweging(wind), verversing(regen en verdamping), de chemie van het water
niet altijd 100% worden nagebootst. Het zelfde geld voor de verlichting, voedsel zoeken, de keus
van het voedsel, concurrentie, vijanden, de samenstelling van de bevolking de keuze van rustplaatsen en de trek naar de paaiplaatsen.
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Toch is het zeer boeiend om een biotoop-aquarium in te richten, die een stukje natuur zo goed
mogelijk imiteert. Er bestaan verschillende soorten biotoopaquaria, die hier allemaal kort worden
besproken.
Zuid-Amerika
In een Zuid-Amerikaans biotoopaquarium wordt een stukje van het Amazonegebied nagebootst, klein stukje van een specifieke rivier. Het gebruik van veelal kienhout staat centraal. Een
ander kenmerk in een Zuid-Amerika biotoop is zacht en zuur water. Dit zachte en zure water
ontstaat door vele losgeraakte takken, rottende bladeren van bomen en ander drijfhout wat in het
water terecht is gekomen. Weinig licht bereikt, diep het water van de grote Amazone rivieren,
zoals bijvoorbeeld de Rio Negro. Dit komt door de vele bomen die met hun takken en bladeren
over de rivier hangen. Op die plaatsen is dus weinig plantengroei te zien. Waar het licht wel tot
in de dieptes van het water kan doordringen daar is een veelvoud van plantengroei te zien. Het
water in de meeste Amazone rivieren heeft ook een kenmerkende donkere kleur.Het plantengebruik hoort matig te zijn. Geschikte plantensoorten zijn bijvoorbeeld planten uit de families Limnobium, Ludwigia, Sagittaria, Myriophyllum, Cabomba, Lilaeopsis en Echinodorus.
Wat vissen betreft heb je een ruime keuze. Heel veel dwergcichlides komen uit Zuid-Amerika,
maar ook de grotere cichlidesoorten, zoals Maanvissen en Discusvissen, komen hier vandaan.
Daarnaast komen zeer veel scholenvissen (tetra's, zalmen) en de leden van de Corydoras- en
Ancistrusfamilie uit Zuid-Amerika.
Midden-Amerika
Met een MiddenAmerika biotoop kom
je al gauw uit op een
biotoop met levendbarenden. Guppy's, Platy's, Zwaarddragers en
andere levendbarenden komen hier vandaan. Het aquarium
kun je matig beplanten en decoreren met wat (Lei)steen. Enkele plantenfamilies uit MiddenAmerika zijn Cabomba, Bacopa, Lobelia, Ludwigia, Myriophyllum, Echinodorus en Heteranthera.
Afrika: Tanganyika meer
Het Tanganyikameer is een groot meer in Centraal-Afrika. Er wordt aangenomen dat het meer
het één na oudste (en één na diepste) meer in de wereld is, na het Baikalmeer in Siberië. Het
meer heeft een oppervlakte van 32.900 km², een oever van 1,828 km, een gemiddelde diepte van
570 m en een maximumdiepte van 1.470 m (in het noordelijke bassin) het bevat ongeveer 18.900
km³ water. De enorme diepte en de tropische plaats van het meer verhinderen "omzeting" van
watermassa, wat betekent dat veel van de lagere diepten van het meer zogenaamd "fossielwater"
is en anoxisch is (bevat geen zuurstof). Twee belangrijke rivieren stromen in het meer en talrijke
kleinere rivieren en stromen.
Het meer is gelegen binnen de Westelijke Spleet van de Grote Slenkvallei en door de bergachtige
muren van de vallei ingesloten. Het is het grootste spleetmeer in Afrika en het tweede grootste
meer in oppervlakte op het continent. Het is het diepste meer in Afrika en bevat het grootste volume van zoet water na het Bajkalmeer. Het breidt zich uit over 673 km in noord-zuid-richting en
is gemiddeld 50 km breed. Het meer is verdeeld tussen de vier landen: Burundi, Democratische
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Republiek Congo (DRC), Tanzania en Zambia, waarvan de DRC (45%) en Tanzania (41%) de
meerderheid van het meer bezitten.
Het meer werd voor het eerst ontdekt door Europeanen in 1858 toen de ontdekkingsreizigers
Richard Burton en John Speke vonden op zoek naar de bron van de rivier de Nijl. Speke zette
daarna de zoektocht voort en vond de daadwerkelijke bron, het Victoriameer.
Het Tanganyika meer lijkt qua vorm en grootte op het Malawi meer, alleen is het aanzienlijk
dieper (tot 1500 m). Dat maakt voor de visfauna echter niets uit, want ook hier is alleen in de
bovenste waterlagen voldoende zuurstof aanwezig om hoger dierlijk leven mogelijk te maken.
In het Tanganyika meer vindt men ook ongeveer dezelfde biotooptypen als in het Malawi meer.
Rotsoevers wisselen af met rolsteengedeelten, zandbodems met slikkige gronden, alle mogelijke
overgangsvormen komen voor en zetten zich tot in het diepe water voort. Ook in het Tanganyika
meer zijn de cichliden de soortenrijkste groep vissen, met meer dan 200 bekende soorten. Maar
anders dan in het Malawi meer bestaan hier veel verschillende typen van cichliden, die door hun
aanpassingen aan het milieu, hun voedings-, en voortplantingsstrategieën en hun uiterlijk aanzienlijk van elkaar verschillen.
In aquariumland is de Tanganyika biotoop een oude bekende. In dit Afrikaanse meer vind je een
zeer speciale plantensoort: algen! Veel Tanganyikacichliden zijn gek op deze plantjes. Door
verder geen, of heel gering, gebruik te maken van planten, zul je al snel een bealgd aquarium
krijgen. Wil je toch wat plantjes aanbrengen, kies dan voor Vallisneria of Anubias. Het aquarium
richt je verder in met een zandbodem en stenen, die tevens dienen als schuilplaats. Let er op dat
Tanganyikacichliden van een hoge pH en hard water houden, een pH van 8 is meestal geschikt.
Afrika: Malawi meer
Het Malawimeer, dat oorspronkelijk bekend
stond als het Nyasameer, is een zuidelijk
meer in de Grote Slenkvallei in zuidelijk
Afrika. Het meer werd ontdekt door de befaamde Schotse ontdekkingsreiziger en de
missionaris David Livingstone. Hij was de
eerste Europeaan die het meer bezocht, in
1859. Veel van het gebied dat door het meer omringd wordt, werd later geclaimd door het Britse
Rijk en vormde de Britse kolonie Nyasaland. Hoewel Portugal de oostelijke kust van het meer
koloniseerde, werden de eilanden Likoma en Chizumulu gekoloniseerd door Schotse missionarissen uit Nyasaland, en werden dientengevolge opgenomen als deel van Nyasaland.
Het meer is ongeveer 560 km lang en 75 km breed op zijn breedste punt, en beslaat een gebied
van ongeveer 29.600 km². Met een maximumdiepte van 700 meter behoort het meer tot een van
de grootste op aarde. Het meer wordt omgeven door de staten Mozambique, Malawi en Tanzania. Grotendeels strekt het malawimeer zich uit over Malawi maar een groot gedeelte van de
oostkust behoort toe aan Mozambique terwijl het noordoostelijke deel onder Tanzania valt. Het
meer vormde zich waarschijnlijk ongeveer 40.000 jaar geleden.
In 1981 richtte WWF het Lake Malawi Nationaal Park op dat beheerd wordt door het Malawi
Fisheries Department. Vanwege zijn kostbare waarde staat het zuidelijke deel van het meer sinds
1984 op de lijst van het werelderfgoed genoteerd. Malawicichliden uit deze regionen mogen niet
meer geïmporteerd worden.
Meer dan 600 soorten cichliden komen voor in relatief ondiep water. Naar verwachting komen er
in de diepere waterlagen nog 250 tot 300 soorten cichliden voor, maar daarvan is een groot deel
nog niet beschreven. Deze 850 soorten vormen slechts een fractie van het aantal soorten die het
meer in de loop der tijden bevolkt hebben. Van al deze soorten vallen vooral de mbuna's en de
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kleurrijke soorten het meest op. In de jaren '60 waren het dan ook deze vissoorten die uiterst
populair werden in de aquaristiek.
De oever van het meer kan in 3 types worden opgesplitst. Ongeveer een derde deel is rotsachtig,
terwijl het resterende deel grotendeels zanderig is. Het derde type komt voor bij de mondingen
van rivieren. Daar treffen we moerassige en met riet bedekte gebieden aan. Deze oevertypes
wisselen elkaar voortdurend af en deze afwisseling speelde en speelt nog, een belangrijke rol in
de soortvorming van de cichliden van het Malawi meer.
De Malawi biotoop is al redelijk ingeburgerd, wat niet
vreemd is. Malawicichliden kenmerken zich immers door
hun vaak schitterende, felle kleuren. Een Malawibiotoop lijkt
nogal op een Tanganyikabiotoop, ook hier gebruik je veel
stenen en weinig tot geen planten. Net als in het Tanganyikabiotoop zijn Anubias en Vallisneria geschikte plantensoorten.
Kies voor een zandbodem.
Azië
Nog niet zo'n heel bekend biotoopaquarium vormt de Azië biotoop. Vreemd, want er is keuze
genoeg! Op het vaste land en de vele eilanden in Azië is een veelvoud van rivieren waar tal van
soorten vissen te vinden zijn. In het midden van de rivieren groeit een grote hoeveelheid planten,
waardoor het water erg zuurstofrijk is. Er is regelmatig wat drijfhout in deze rivieren te vinden.
In deze rivieren vindt men veel verschillende soorten scholenvissen terug.
Azië kent ook nog andere wateren. Wateren die stilstaan en helemaal dicht begroeid zijn met
planten. De dikke begroeiing zorgt ervoor dat vissen die in het water leven zich makkelijk kunnen schuil houden. Het water is erg zacht en bevat erg weinig zuurstof. Vissen die kenmerkend
zijn voor dit soort typen wateren zijn de labyrintvissen. Omdat labyrintvissen een speciaal orgaan
hebben om lucht uit de atomsfeer te halen kunnen zij in dit soort water overleven. De bodem is
voor planten die hierin leven erg voedselrijk. Naast labyrintvissen kun je kiezen
voor daniosoorten, rasboras, botia's en de Indische modderkruiper. De inrichting van het
Aziëbiotoop is erg aantrekkelijk en lijkt nogal op het Zuid-Amerika biotoop. Gebruik kienhout
en veel planten, bijvoorbeeld uit de volgende families; Vallisneria, Cryptocyrone, Javamos en
Hygrophila.
Het soortenaquarium
Wat vroeger nogal vaak werd gedaan, is het houden van een soorten aquarium. Dit komt neer op
het aquarium inrchten en onderhouden voor specifiek een soort vis, met eventueel wat
‘bijvissen’. In feite komt het dus neer op een biotoop aquarium, maar zijn de "regels" voor plantgebruik minder strikt. Tegenwoordig zie je dit vooral bij speciale (lees dure) soorten als discusvissen of bij roofvissen als piranha’s. Hier een voorbeeld van een Discus aquarium.
Aquascaping
Relatief nieuw zijn aquarium ingericht volgens aquascape principes. In dit type aquarium staat een landschap centraal, dat onderwater wordt nagemaakt. Er
worden meestal relatief weinig soorten planten gebruikt, weinig vissen en enorm veel licht. Ook hierin
zijn vele ondersoorten, waarvan de meest bekende het
volgens zenpricipes ingerichte aquarium is.
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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

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs
Visbeursnieuws
Wanneer ik dit schijf is het een koude paasdag ook al schijnt het zonnetje de gehele dag
het voelt door de wind koud aan , maar ik weet het zeker de temperaturen zullen gaan
stijgen nu we onze tijd steeds meer in de tuin zullen doorbrengen is het heel leuk om de
vijvervissen weer te zien zwemmen mocht u denken er kunnen er wel wat meer in dan
kunnen wij altijd vijvervissen bestellen van diverse Koi’s tot aan steuren aan toe.
In de visbeurs is een nieuw meervalletje ingekocht deze meerval behoort tot het soort
glasmeerval en is vrij gemakkelijk te houden deze wat klein blijvende meerval eet alles
en houd van een wat goed beplant aquarium.
De Corydoras Loxozonus is een prachtig getekende pantsermeerval die over zijn oog
en zijn rug een zwarte streep heeft lopen.
Echt helemaal nieuw is de Briljant Roodkopzalm een kweekvorm met zijn karakteristieke rode kop maar met een schitterende briljante rug voor het voordeelprijsje van €
2,10
Een scholenvis voor het wat grotere aquarium is de Melanotaenia Lacustris een regenboogzalm met een blauw lichaam een gele vinnen en dat voor maar € 5,95
Gevonden bij de groothandel “snel algenvernietiger” deze vloeistof beweert dat het de:
Algengroei stopt.
Verminderd snel al de al aanwezigen alg

Verhinderd nieuwe algengroei

Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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