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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

€ 75,00

Lidmaatschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

€ 51,00

Jeugdlidmaatschap:

(inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar

€ 67,00

Donateurschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

€ 35,00

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

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

Verenigingsinformatie
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Afsluiten en weer beginnen!
Uitverkoop, plaats maken voor de nieuwe collectie, schoonmaken, opruimen, weggooien, uitzoeken, kiezen, goede voornemens en natuurlijk weer enorm veel vuurwerk. Afgelopen weekend liepen we door Den Haag waar ondanks het sombere weer, de mensen over elkaar heen struikelden om de laatste inkopen te doen voor de kerstdagen.
Karren, tassen vol en vooral blije gezichten van de middenstanders want zo werd gemeld dat het aantal pin-transacties nog nooit zo hoog was!
Met de top 2000 op de achtergrond laat ik zo mijn gedachten eens gaan over 2017.
Voor de Glasbaars en onze hobby waren er weer verschillende hoogtepunten met als
echte topper het Vivarium. Keihard werken aan de voorbereiding en dan wat een succes! Niet alleen hebben we weer naam gemaakt met onze uitstekende presentatie, maar
ook voor de clubkas was het bijschrijven met de hoogste omzet tot nu toe! Super!
Voor komend jaar hebben we natuurlijk goede voornemens. Zo willen we de ‘groenste’
aquariumvereniging van Nederland worden door ons energieverbruik tot een minimum
te beperken met de aanschaf van zonnepanelen! Het plan is er al, maar nu nog de financiële dekking. Verschillende bestuursleden zetten zich hier voor in en hopelijk met het
gewenste resultaat.
De huiskeuring was weer een succes! Met een leuke presentatie door de keurmeester
werden de deelnemers in het zonnetje gezet en konden verschillende bondsdiploma’s
worden uitgedeeld. Kampioen van de club werd Henk, met weer een schitterende plantenbak, maar ook de bakken van Willem en Mark mochten er zijn! Jeroen eindigde met
een speciaalbak op de eerste plaats in deze categorie en versloeg daarmee zichzelf als
enige deelnemer.....! Erg leuk waren ook de scape-bakjes die gepresenteerd werden.
Dat aqua-scaping geen eendagsvlieg is mag blijken uit het feit dat scaping als aparte
categorie is toegevoegd aan de landelijke competitie. Mocht je hierover meer willen
weten, kijk dan op onze website naar het programma voor komend jaar, want we hebben een absolute topper op dit gebied uitgenodigd om een presentatie te geven!
Ook hebben we Bert van Geel weer bereid gevonden om op zijn geheel eigen wijze iets
te komen vertellen over onze eigen lokale onderwaterwereld!
Uiteraard wordt er in 2018 nog meer georganiseerd, dus volg ons op face-book en de
website voor de laatste nieuwtjes en de activiteitenagenda. Achter de schermen is door
Ronald een geheel nieuwe website ontwikkeld die op 1 januari in de lucht gaat. Meer
foto’s, andere indeling, leukere teksten en een flitsende lay-out! Gaat het zien!
Ik wil iedereen en met name de bestuursleden weer bedanken voor de enorme inzet en
hoop weer op jullie te kunnen rekenen in het komende jaar!
Namens het bestuur wens ik iedereen een heel goed en gezond hobby jaar en tot ziens
op de Glasbaars!

Tom Wensink
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Vissen
Paradijsvis
Latijnse naam: Macropodus Opercularis
Engelse naam: paradisefish
Herkomst: Azië; Korea, China, Taiwan en Maleisië.
Minimum aquarium lengte: 80 cm voor een paartje. drie
paartjes kunnen vanaf 150 cm.
Groote: 8-11 cm
macropodus opercularis
Temperatuur: 10-30 graden Celsius
PH: 6-7,5.
GH:
KH:
Geslachtonderscheid: Vrouwtje heeft korte vinnen en mist de blauwe strepen. Ze is
over het algemeen minder fel gekleurd.
Een van de allermooiste aquariumvissen, maar door zijn moeilijke karakter niet zo geliefd. De Paradijsvis is net als de Goudvis erg populair als aquariumvis in Azië. Macropodus Opercularis Concolor, de zwarte Paradijsvis is nauw verwant aan de Paradijsvis.

De Paradijsvis heeft verticale bruinrode en blauwgroene strepen en een zwarte tekening
bij de kop en een zwarte stip op het kieuwdeksel. De gepunte rugvin is zwart, net als
het onderste randje van de aarsvin. De staartvin is bruinig en aan de beide uiteinden
voorzien van lange punten. Het wijfje is niet zo kleurrijk, het mist de blauwgroene strepen, en heeft kortere vinnen als de man. Er is zelfs een albino variant van de Paradijsvis, wit met roze ogen. De mannen kunnen agressief zijn na elkaar toe, daarom is het
beter om niet teveel mannen in een te kleine bak te houden, ze kunnen elkaar vermoorden.
Macropodus Opercularis is een zeer geharde vis, ze kunnen temperaturen verdragen tot
dicht bij het vriespunt. In normale omstandigheden is een temperatuur van 13 tot 18
ideaal, maar voor de kweek mag dat gerust verhoogd worden tot 21 graden. Macropodus Opercularis zijn schuimnest bouwers, ze maken een nest tussen planten of drijfplanten aan het oppervlakte. De man zal de eieren in het nest plaatsen en daarna het
nest bewaken. De vrouw kan beter verwijderd worden of zorg voor genoeg verstop
plekken. Na ongeveer 24 tot 36 uur komen de eieren uit, je kunt de jongen dan voeren
met infusie diertjes of fijn gemalen vlok voer.
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Redactie
Het is al dik januari ik ben wat verlaat maar nu kan ik jullie allemaal wel een gelukkig
nieuw jaar wensen en veel vis geluk. En hier is dan de nieuwe “Tussen lange Jaap en
Kuitje” van de Glasbaars. Voor komend weekend staat de
district keuring voor de deur dus wens alle kandidaten
veel geluk en plezier toe. Het bestuur is toch wel wat
nieuwe dingen van plan dus blijf het clubblad en of de
website en of facebook volgen om op de hoogte blijven.
Nu wordt het hoogtijd om van een boekje over te stappen
naar het digitale blad. Iedereen heeft nu zo als ze hebben
beloofd hun e-mail ingeleverd.
Ik ben altijd nog steeds benieuwd wat voor aquariums of
vijvers de mensen hebben. . 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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keizerstraat 30 - Den Helder
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Planten
HYGROPHILA POLYSPERMA - BELGISCH GROEN
Herkomst: Zuidoost-Azië
Hoogte: 50 cm
Temperatuur: 22-28ºC
Licht: Veel

OMSCHRIJVING
Snelgroeiende stengelplant met kleine eliptische bladeren. Goed belichte bladeren kleuren een beetje roodbruin. Staat bekend als één van de gemakkelijkste aquarium planten
voor het tropisch aquarium. Als de plant het wateroppervlak bereikt groeit de plant
boven water door.
In de handel zijn meerdere kweekvarianten van deze populaire plant verkrijgbaar.

VERMEERDEREN
Deze plant is gemakkelijk te vermeerderen door de vorming van zijtakken. Om de zijtakken aan de planten tot voldoende grote uit te laten groeien is het meestal wel nodig
om de onderzijde van de stengels na het toppen in het aquarium te laten staan, waardoor de zijtakken snel tot volwassen planten uit zullen groeien.
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Planten
Hygrophila stricta tai
Gewenste lichthoeveelheid : Gemiddeld
Blad kleur : Donker groen
Plek in het water : Achtergrond
Groeisnelheid : Gemiddeld
Gebruiksgemak : Voor gevorderden
Gebruiksgemak : T terrarium
Oorsprong : Thailand
Temperatuur (°c) : 23-28
Hoogte (cm) : 25-50

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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Vissen
Het knipstaartje is een vreedzame en levendige scholenvis, je kunt ze samen houden
met andere levendige soorten. Houdt ze met 5 stuks of
meer, bij 12 stuks vertonen ze meer natuurlijk gedrag.
Herkomst
Maleisië, Sumatra , Kalimantan.
Beschrijving
De Rasbora trilineata of Knipstaartje kan een lengte bereiken van zo’n 15 centimeter.
Het knipstaartje is een lange glasachtige vis, hij is zilverkleurig, de buik is wit en de
rug groengeel, afhankelijk van het licht. De staart is wit met in de beide vinnen een
zwarte stip. Vanaf de zijvinnen tot de staart loopt een dunne zwarte streep. Onder
blauw licht wordt zijn zilveren kleur hemelsblauw. Als de vis stil hangt “knipt “ zijn
staart, vandaar ook zijn naam.
Van deze soort is slechts één synoniem bekend: Rasbora stigmatura
Inrichting
Voor deze vis is een aquarium nodig vanaf 1.50 meter. Het aquarium inrichten met een
donkere bodem, dichte randbeplanting en veel open zwemruimte, gebruik ook kienhout
en wat stenen voor voldoende schuilplaatsen. Een donkere bodem en gedimd licht zorgen ervoor dat de vis mooiere kleuren vertoont.
Water
Temperatuur: 23-27 graden.
PH: 6-6,5
GH: 5-8
Voeding
Ze lusten witte en zwarte muggenlarven, cyclops, artemia, diepvriesvoer en droogvoer,
zelfs fijngesneden regenwormen, het zijn dus eigenlijk alleseters.
Karakter
Het knipstaartje is een vreedzame en levendige scholenvis, je kunt ze samen houden
met andere levendige soorten. Houdt ze met 5 stuks of meer, bij 12 stuks vertonen ze
meer natuurlijk gedrag.
Ze zwemmen in de middelste en bovenste waterlagen.
Kweek
De kweek is vrij moeilijk. Gebruik een kweekbak met donkere bodem, fijnbladige
planten en zacht zuur water. Breng voor de kweek de ouderdieren in een goede conditie. Voer ze gevarieerd, als dit gebeurt met levend en diepvriesvoer vergroot het de
kans tot kuitschieten. Voor het afzetten van de eitjes wordt fors gejaagd. De eitjes worden tussen het javamos afgezet. Na de eiafzetting de ouders uitvangen. De jongen komen na 1 dag al uit, nadat de dooierzak is verteerd (na 2-3 dagen) kunnen de jongen
opgekweekt worden met artemia-naupliën en fijn stofvoer.
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Nitrietvergiftiging
Hout
Kienhout wordt vaak toegepast als decoratiemateriaal in aquaria. Cichliden uit tropische regenwouden houden zich vaak op tussen en onder de wortels van bomen, maar
ook bij takken of omgevallen bomen die in het water geraken.
Er zijn sommige vissen die het hout nodig hebben in het aquarium, denk hierbij aan de
Ancistrus familie om hun cellulose behoefte te dekken, maar er zijn ook vissen die
vaak een mooi stuk hout gebruiken als afzetplaats voor hun eieren.

De soorten kienhout worden regelmatig als pronkstukken gebruikt in het aquarium.
Het contrast tussen het bruine hout en de groene planten geeft een natuurlijke indruk.
Ook kunnen er bepaalde planten op hout groeien, zoals java-varen, mos of diverse anubia soorten.

Soorten hout
Hier onder vindt je de verschillende soorten decoratie hout, waarvan de meeste voorkomende zoals Kienhout, Savannehout en Mangrovehout.
Kienhout
Kienhout is afkomstig van bomen die eeuwen geleden onder
de grond zijn geraakt, vaak in de moerasachtige natuur streken. De bomen kwamen in het water terecht en hierop zette
zich plantenresten af, waardoor dit pak steeds dikker werd
en door persing (druk van boven) ontstond er een turflaag.
Doordat het hout geen zuurstof kon opnemen kon er geen
rottingsproces plaats vinden, het hout werd geconserveerd.
Tijdens de turfwinning werd het geconserveerde hout uit de
bodem gehaald, en dit hout werd dan kienhout genoemd.
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Kienhout is het minst zware soort dat gebruikt wordt en zal dan ook niet gelijk zinken
in het aquarium. Kienhout is vaak smal, fijner en gladder van structuur, tevens is de
kleur niet zo donker. Tevens geeft dit soort hout looistoffen af die het water bruin kleuren.
Savannehout
Savannehout komt uit de savanne een tropisch of subtropisch landschap met verspreide voorkomende bomengroei. Dit is het zwaarste
stuk hout dat verkrijgbaar is voor decoratie materiaal in het Aquarium.
Het hout heeft twee verschillende tinten bruin, oppervlakkig is het
lichtbruin en in de inhammen is het vaker donkerbruin.

Mangrovehout
Mangrove zijn bomen of struiken die voorkomen in tropische
gebieden met een getij waardoor de gebieden regelmatig worden
overspoeld. Dit soort hout is redelijk zwaar maar zal niet gelijk
zinken. Tevens geeft dit soort hout looistoffen af die het water
bruin kleuren. Het is het meest verkochte soort hout voor in het
aquarium.

Kunsthout
Ook zijn er de diverse stronken kunsthout in de handel, die tevens
als decoratie materiaal zijn te gebruiken. Als voordeel hoeven
deze kunst wortels niet worden doorweekt, en tevens geven zij
geen looistoffen af. Het nadeel is dat bepaalde planten niet goed
zullen hechten op deze stukken.

Bamboe
Ook bamboe wordt weleens gebruikt in aquaria. Seal de boven en onderkant wel eerst
goed dicht met epoxyhars om rotting te voorkomen.
Kokosnoten
De schil van een halve kokosnoot, met daarin een kleine opening, is een zeer goede
schuiplaats en broedplaats voor vele vissen. Het is mogelijk om hier bepaalde planten
op te laten groeien, zoals javavaren, anubias en diverse soorten mos.
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Tips voor hout als decoratie materiaal
Voordat je een aquarium kunt gaan inrichten met de hierboven vermelde hout soorten zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Alle soorten hout moeten goed
worden afgespoeld met kokend water. Op uitzondering van savannehout dient het
hout goed te zijn doorweekt waardoor het niet kan gaan drijven in het aquarium.
Zorg daarom dat het gehele stuk hout wordt doorweekt.
Problemen met hout
Houtrot is een probleem dat eventueel kan voor komen bij het gebruik maken van
een niet geschikt stuk hout, zo kan er een witte schimmel op het hout ontstaan. Ook
kan er een vette kaamlaag ontstaan wat wordt veroorzaakt door bacteriën die in het
kienhout zitten en die in aanraking komen met zuurstof waardoor er een afbraakproces ontstaat.
Verder zorgt hout meestal voor een lichte verkleuring van het water. Hierdoor dringt
er minder licht door in het aquarium. Laag blijvende planten kunnen hier last van
hebben.
Sommige soorten hout geven zuren af waardoor de pH waarde kan dalen. Gebruik
bij Malawi en Tanganyika biotopen niet te veel hout aangezien je hard water nodig
hebt. Als je een stuk wilt gebruiken voor bepaalde doeleinden, zoals kweken of creëren van schuilplaatsen, zorg dat voor een stuk hout met een grimmige structuur,
zodat er broedholen ontstaan. Je zult zien dat je vissen hier dankbaar gebruik van
maken.
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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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Vissen
Pseudomugil Signifer
Kort overzicht:
Herkomst: Austr alie,
Maximale lengte: 35-70 mm
Groeisnelheid: gemiddeld
Plaats in het aquarium: middenlaag
Hoeveelheid licht: nor maal
Hardheid: gemiddeld
Moeilijkheidsgraad: er var ing ver eist
Beschrijving: Pseudomugil signifer is een vreedzame kleurrijke regenboogvis. Het lichaam van deze soort is neutraal gekleurd, de kop heeft een turquoise tint. De mannen hebben wat grotere vinnen met gekleurde zwart-witte randen, hetgeen een schitterend contrast
geeft als mannen onderling pronken. Het is een scholenvisje dat in groepjes van 10 of meer
exemplaren gehouden dient te worden.
Verspreiding: Pseudomugil signifer leeft in delen van Australie, hier vertonen de populaties verschillen in grootte waarbij de noordelijke populaties (70 mm) groter zijn dan de vissen uit de zuidelijke leefgebieden(35 mm). Ze komen niet meer dan 15-20 km uit de kust
voor en zijn zowel in zoutwater, brak- en zoetwater gevonden. De temperaturen van dit
water vertonen ook een grote variatie 12-28 graden. Zij leven in helder zuurstofrijke water
maar ook in zwartwatersystemen.
Aquarium vereisten: Hoewel soms kleinere formaten al geschikt bevonden worden ben
ik van mening dat regenboogvissen een grotere zwemruimte nodig hebben. Daarom acht ik
een aquarium met een formaat van 100x40x40cm als minimummaat geschikt voor een
schooltje van deze regenboogvisjes. De waterkwaliteit is belangrijk voor deze visjes, zuurstofrijk water met lichte stroming is vereist. Doordat zij in allerhande systemen voorkomen
en vrij ongevoelig zijn voor opgeloste stoffen kan men met leidingwater volstaan. De bak
dient van een dichte beplanting voorzien te zijn en voldoende “gerijpt” anders zullen deze
vissen niet gedijen. Met wat drijfplanten kan het licht gedempt worden. Omdat het in het
aquarium niet raadzaam is de extremen van de natuurlijke habitats na te bootsen zijn de
volgende parameters raadzaam: Temperatuur 20-26 graden, PH 5.5-7.5. Het toevoegen van
zeezout is niet nodig voor het welbevinden van de vissen en kan dus achterwege blijven.
Voedsel: Pseudomugil signifer heeft een voorkeur voor kleine prooien. Een zo groot mogelijek variatie in het aanbod is vereist.
Kweek: Pseudomugil signifer is een vrijlegger die bij voorkeur zijn eieren legt in een pluk
mos (Javamos, Levermos) of zeer fijnbladige plant. De incubatie tijd is ongeveer 10-21
dagen. De jonge visjes vinden in het mos hun microscopisch kleine prooien.. Als dit beschikbaar is kunnen uitgeknepen algenflappen (groenwater) en azijnaaltjes, artemianaupliën en dergelijke als prooi voor de jongen dienen.
Geschikte combinaties: Deze soort komt het best tot zijn recht in een speciaalaquarium.
Mocht u toch gezelschap in het aquarium toevoegen houdt u er dan rekenig mee dat grotere
of brutalere vissen Pseudomugil signifer snel zullen onderdrukken.
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Planten

Naam:
Familie
Hoogte
Breedte
Lichtbehoefte
Temperatuur
Ph

Nymphoides sp Taiwan
Gentianaceae
15-25cm
10-15 cm
normaal
18-28C
pH 6,5 - pH 7,5

Nymphoides sp. groeit in Azië en Afrika - en deze variant van de Nymphoides is afkomstig uit het zuiden van Taiwan.
De plant groeit in Azië en Afrika, maar deze variant is afkomstig uit zuidelijke deel van
Taiwan.
Deze Nymphoides heeft heel mooie lichtgroene bladeren van ongeveer 5 cm doorsnee
en de steel waar het blad aan vastzit, is tussen 15 en de 25 cm lang. De doorsnee van de
totale plant is tussen de 15 en de 20 cm.
Het is zeker geen moeilijke groeier en vermeerderen doet de plant zelf. Net onder het
blad waar de steel verandert in blad komt een klein knobbeltje waar dan kleine wortels
uit komen (op de foto links ziet u de eerste witte wortel).
Als dit jonge plantje groot genoeg is, kunt u deze losknippen van de steel en in de bodem plaatsen. Plant het niet te diep maar zo dat u nog net de bovenkant van de wortels
kunt zien boven de bodembedeking.
Nymphoides kunt u gebruiken als solitaire plant of met meerdere als achtergrondplant,
maar ergens tussenin plaatsen is ook mooi, want met zijn mooie lichtgroene kleur
springt deze plant er wel uit.
Het is een vrij nieuwe plant in de aquariumwereld, dus verder is er nog niet zo veel
over bekend. Uit eigen ervaring blijkt dat het geen moeilijke plant is, hij groeit perfect
in verschillende waterwaardes maar CO2 is zeker aan te bevelen. Ik vind het een leuke
plant is, die zeker de moeite waard is om in het aquarium te plaatsen.
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Problemen met het onderhouden van uw Aquarium
Kan u hulp gebruiken
Of
Heeft u de tijd niet meer voor het onderhoud
Bel 06-14472066
Dan bekijken we uw probleem en
zoeken naar een goede oplossing
Ronald wilt alle problemen aan gaan pakken
24
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Vissen
Natuurlijke vindplaats: H. sweglesi :Stroomgebied Rio Muco en Rio Meta twee in
Colombia gelegen zijrivieren van de Orinoco Rivier. Natuurlijke biotoop zijn de begroeide oeverzones in plassen en kleine kreken en stroompjes met zeer zacht en zuur
water.
H megalopterus: Stroomgebied bovenloop Paragua rivier en Guaporé rivier.
H. roseus: Stroomgebied van de Maroni en de Oyapock rivier. Natuurlijk biotoop is de
met oevervegetatie begroeide waterrand van beken en kreken. Langzaam stromend
water.
Watertemperatuur: 22 - 24°C
Waterwaarden: zacht tot middel
hard 4-12°dGH.
licht zuur pH 6-7,5
Afmetingen: H.sweglesi tot 4 cm
H. megalopterus 4,5 - 5 cm
H. roseus 3 cm

Hyphessobrycon sweglesi - Rode fantoomzalm

Hyphessobrycon megalopterus - Zwarte fantoomzalm

Karakterisering: Vreedzaam en zeer geschikt voor het houden in gezelschap van andere vreedzame vissen die ook bij een niet te hoge temperatuur moeten worden gehouden. De fantoomzalmen kunnen vrij hard water verdragen. Het is echter beter ze in
zacht tot middelhard water te houden.
De Fantoomzalmen worden gekenmerkt door een grote duidelijke schoudervlek. Geslachtsrijpe mannetjes van de rode en de zwarte fantoomzalm zijn gemakkelijk te onderscheiden van de vrouwtjes door hun vergrote rug- en aarsvin. Dit geldt niet voor H.
roseus.
Huisvesting: Fantoomzalmen houden van gezelligheid en moeten in een groep worden
gehouden. Omvang van 10-12 dieren is ideaal voor het aquarium. Het aquarium dient
een goede randbeplanting te hebben met een donkere bodem en veel zwemruimte.
Wat rood moeraswortelhout opnemen in de inrichting van het aquarium, gecombineerd
met wat stukjes uitgekookte turf en/of gedroogd blad van de tropische amandelboom
(of zelf geprepareerd beukenblad) en/of gedroogde elzenproppen. Dat sluit redelijk aan
bij de natuurlijke biotoop en zorgt bovendien voor wat humuszuren in het water wat de
vissen ten goede komt.
Niet te fel belichten. Als er daarnaast wat schaduwplekken worden gecreëerd (door
drijfplanten, of in het water overhangende stengelplanten) hebben de fantoomzalmen
het naar de zin en laten ze zich van hun beste kant zien.
De fantoomzalmen kruisen gemakkelijk met elkaar en met de Minor soorten. Hoewel
de gemeten temperatuur in de natuurlijke biotoop wel 28 -29°C kan bedragen is het
beter om de fantoomzalmen bij een gematigder temperatuur te houden, nl 21 - 24°C.
Voor de kweek zacht 4-6°dGH en licht zuur water pH 6 - 7) gebruiken bij een temperatuur van 24 - 26°C in een zeer matig verlicht aquarium.
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Planten
Hedyotis Salzmannii
Herkomst: Zuid Amerika.
Maximale hoogte : 1 tot 10cm.
Groei snelheid: mits voldoende licht en C02 gemideld.
Plaats in het aquarium: voorgrond tot miden.
Hoeveelheid licht: veel.
Temperatuur: 15-28C.
CO2: nodig.
PH: 6.5-7.5
Moeilijkheidsgraad : niet moeilijk.
Waterhardheid: gemiddeld.
Dit is een niet zo heel veel voorkomende voorgrond plant, hij is decoratief en redelijk gemakkelijk te houden, net als veel andere lage planten heeft deze ook veel co2 en
licht nodig om het goed te doen.
Hedyotis Salzmannii heeft niet zo heel veel onderhoud nodig, Het gaat hier om een snel
groeiend soort dit kan betekenen dat deze over ander planten kan groeien. Eens in de
week moet deze dan ook gesnoeid worden. bijv. met een schaar.
De groeisnelheid van de Hedyotis Salzmanniiis is redelijk snel, wij houden deze op 1
tot 10 cm hoog. Op de voorgrond kan de plant mooi de bodem bekleden. Om te zorgen
dat de bodem snel als een mooi tapijt bedekt wordt kun je gaan stekken. Trek een paar
kleine stukjes Hedyotis Salzmannii eraf en plaats de stukjes er rond omheen. De losse
stukken groeien dan vanzelf naar elkaar toe waardoor er een breedt tapijt aan Hedyotis
Salzmannii ontstaat.
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Vissen
Pristella Maxillaris
Herkomst
Venezuela, Guyana, Brazilië
Uiterlijk
De Pristella maxillaris kan een lengte bereiken van zo’n 5 centimeter. Dit visje heeft
een transparante kleur, met een rode staart, alhoewel dat niet altijd goed te zien is, de
vinnen zijn geel met zwart. Het vrouwtje is meestal wat dikker en groter dan het mannetje.
Inrichting
Voor deze visjes heb je een aquarium nodig van 60 centimeter. De bak inrichten met
een dichte randbeplanting, donkere bodem, gedempte verlichting en wat schuilplaatsen.
Zorg ook voor voldoende zwemruimte.
Water
Temperatuur: 22-28 graden.
PH: 6-7
GH: 4-19
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
De Pristella is een echte alleseter, diepvriesvoer, levend voer zoals muggelarven, cyclops en artemia, aanvullen met droogvoer. Met het voeren van artemia komt de rode
kleur van zijn staart beter tot zijn recht.
Karakter
Het is een scholenvisje die het het beste kunt houden met 6 à 10 stuks, doe je dit niet
dan worden de schuw en verliezen ze hun mooie kleuren. Je kunt ze makkelijk met
andere soorten houden in een gezelschapsbak, ze zijn niet veeleisend.
Kweek
De kweek is vrij makkelijk, zorg dat de ouders goed doorvoedt zijn van tevoren en
breng ze over in een kweekbak met zacht water en wat javamos. De temperatuur mag
27 graden zijn. Je moet wel een koppel hebben dat goed “klikt” met elkaar. Ze zetten
zo´n 200 eitjes af, daarna de ouders uitvangen. De jongen opkweken met pas uitgekomen artemia en cyclops.
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Planten

Familie: Saururaceae
land: Noord Amerika
Hoogte: 10-20 cm
Licht: Veel
Temperatuur: 15-25ºC
Water hardheid: Medium
pH: 5-8
Plaats: Middenzone
Plantsoort: Stengelplant
Omschrijving:
Krachtige moerasplant met ovale lichtgroene bladeren. Het Leidse plantje wordt heel
veel gebruikt in aquaria. Het is een fraai plantje en kan zeer klein gehouden worden
maar ook heel groot. Vaak wordt dit plantje gebruikt om een straatje te vormen. Er
wordt dan een grote groep van plantjes bij elkaar gezet, oplopend van laag naar hoog.
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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:

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

Visbeursnieuws

2018 wat gaat dit voor ons aquarianen betekenen , waarbij de wet en regelgeving vaker
uit Brussel zal komen dan uit ons eigen land dit zien wij op vele vlakken gebeuren daar
waar andere belangenverenigingen zich met veel aangesloten leden zich met hand en
tand verzetten tegen deze wetgeving en daar ook successen uit halen is de Vivariumwereld op een aantal aquarianen en detailhandel na in een beetje afwachtende houding we
worden niet lid van een belangenvereniging om onze stem te laten horen want 2000
leden of 100.000 leden dit maakt in politiek Den Haag wel een degelijk verschil .
U ziet het nu al gebeuren dat goudvissen in een kom verboden worden en zonder dit te
overleggen of een aquarium te schenken zodat beide in een positief daglicht komen te
staan dit breed word uitgemeten in de krant zodat de school in een kwaad daglicht komt
te staan , of dat de politie bij een winkelier op de stoep staat vanwege een klacht als
degene die dit niet in orde vind kan hij of zij ook met de winkelier praten of er geen
oplossing te vinden is gelukkig dat een bevriende aquariumwinkelier dit wel deed en
een aquarium ter beschikking werd gesteld voor de goudvis.
Het zijn misschien gekke voorbeelden maar als wij ons niet verenigen zal dit steeds
vaker voorkomen dus laten we iedere aquariaan oproepen om lid te worden van de
NBAT rechtstreeks of liever via een aangesloten vereniging om deze aanval op onze
hobby te stoppen.
Verder wens ik u een fijn 2018 met geluk en veel gezondheid.

Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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