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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

Willem Hiddingh

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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“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

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

10 Maart 2018

Bert van Geel: De Hollandse Sloot

6 april 2018
19 Mei 2018
24 november 2018
25 november 2018

Ledenvergadering
Adri Holstein: Aquascaping
Vivarium + er rijd een bus
Vivarium

14:30
19:30
14:30
10:00
10:00

Verenigingsinformatie
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Jaarverslag 2017 van de voorzitter
Bij mijn aantreden in 2015 als voorzitter ben ik gestart met de vraag ‘waarom zou je lid
worden van de Glasbaars?’ en de wens ‘laten we met elkaar aan de slag gaan’.
Deze vraag en wens staan nog steeds centraal bij alles wat het Bestuur onderneemt. De
taakverdeling in het Bestuur heeft ook in 2017 goed gewerkt en de planmatige aanpak
heeft haar vruchten afgeworpen. Het Bestuur van de Glasbaars is 6 keer in vergadering
bijeen geweest.
Voor 2017 heeft het bestuur gekozen voor de volgende thema’s:
interessante activiteiten: met enkele lezingen, een leer zame en maximaal bezette
huiskeuring en een zeer geslaagde Vivariumdag timmert de Glasbaars stevig aan de
weg. Hoewel we niet in de prijzen vielen, werd met enige jaloezie door collega standhouders gekeken naar ons enorme aanbod en hebben we goed zaken gedaan. Met onze
deelname aan de keuringen werd opnieuw geschiedenis geschreven met een 3e en opnieuw een 1e plaats in de landelijke competitie. Maar hiermee stopte het niet, want de
Glasbaars werd uitgeroepen tot best presterende vereniging. Een prestatie waar we
enorm trots op zijn!
Opbouw en wijziging contributie: een belangr ijk besluit van het bestuur was, met
instemming van de algemene ledenvergadering, de opbouw en wijziging van de contributie, met als doel een duidelijk verhaal naar de leden waar precies het geld naar toe
gaat. Eind 2017 bleek dat veel leden de overstap naar donateur hebben gemaakt en voor
35,- per jaar, kunnen genieten van alle voordelen die de Glasbaars te bieden heeft, inclusief de huiskeuring. De bijdrage aan de NBAT neemt dan ook met ingang van het
nieuwe contributiejaar 2018 af. Immers de Glasbaars draagt als vereniging alleen voor
leden een bijdrage af aan de bond en uitsluitend leden kunnen dan ook meedoen met de
door de NBAT georganiseerde competitie en met korting het aquariumblad ontvangen.
De bijdrage aan de bond en het bedrag voor het blad worden volledig transparant doorberekend aan de leden, zodat ook exact duidelijk is welk bedrag er naar respectievelijk
de Glasbaars, de NBAT en Het Aquarium gaat.
De Open Dagen: Hoewel er g goed bedacht en geor ganiseer d was de belangstelling
zeer beperkt. Ook de samenwerking met de schorpioenenvereniging heeft niet tot extra
bezoekers geleid.
Hoe liep het af met de plannen voor 2017: Het opr uimen en her inr ichten van de
schuur is slechts gedeeltelijk gelukt en wordt voortgezet in 2018. Het aantal leden lijkt
zich wat te stabiliseren maar met ruim boven de 150 leden zijn we nog steeds veruit de
grootste aquariumvereniging in Nederland. Toch ziet het bestuur het wel tot haar taak
om maatregelen te nemen om de terugloop te keren en maatregelen te nemen om de
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financiële positie te versterken. De noodzakelijke vervanging van de verwarmingsketel
is uitgevoerd waardoor de bedrijfszekerheid weer voor jaren gewaarborgd is en het
gasverbruik zal naar verwachting dalen. De digitale verspreiding van het clubblad is
vrijwel volledig gerealiseerd wat een besparing oplevert in druk- en verzendkosten.
Aan de inkomstenkant wordt gewerkt door onze bekendheid te stimuleren middels
facebook, onze website en door nieuwe leden meteen te betrekken in onze activiteiten
en uiteraard zo goed mogelijk te begeleiden in de uitoefening van de hobby. Deze aanpak heeft een beperkt aantal nieuwe leden opgeleverd. Onze bijdrage aan Vivarium
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de clubkas.
Plannen voor 2018: Een belangr ijke stap die we als bestuur nog willen zetten is
een ‘vergroening’ van de Glasbaars door zo energie-neutraal mogelijk te worden. De
overstap naar led-verlichting, de nieuwe energiezuinige verwarmingsketel is al gerealiseerd. Voor 2018 zal het bestuur zich richten op de plaatsing van zonnepanelen om het
totale energieverbruik verder terug te dringen. Een investering met een hoger
(besparings) rendement dan de rente op de kapitaalmarkt.
Met ons succes op Vivarium in 2017 nog in het achterhoofd zal onze Vivarium-crew
zich wederom sterk maken voor weer een succes in 2018. Ook willen we de plannen
voor de twee ‘hokjes’ aan de Visbeurs nu gaan uitvoeren zodat er ruimte ontstaat voor
eigen kweek van o.a. garnalen.
Kortom er is weer genoeg te doen en naar uit te kijken, maar voor alles geldt; eerst een
plan en dan pas aan de slag!
Dit is slechts een greep uit alle stappen die afgelopen jaar gezet zijn en die gaan komen
in 2018. Voor meer gedetailleerde informatie over het afgelopen jaar verwijs ik je naar
de verslagen van de andere bestuursleden.
Als je nu nog niet weet waarom je lid van de Glasbaars moet worden, zou ik zeggen
kom langs, want de koffie is ook nog eens gratis! Ik ben in ieder geval ontzettend trots
op onze vereniging.
Dankzij de enorme inzet van een aantal leden, het voltallige bestuur en met ‘a little
help from our friends’ de adverteerders is de Glasbaars ook voor 2018 de ideale plek
voor alle aquariumliefhebbers!

Tom Wensink
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Redactie
Het is al weer Maart en hier is dan weer de nieuwe “Tussen lange Jaap en Kuitje” van
de Glasbaars. Denk er om 10 Maart is er een mooie lezing
van Bert van Geel over de Hollandse sloot dus kom lang
als je tijd heb. En de district uitslag is 17 maart dus we
gaan duimen voor onze kandidaten. 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.
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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Altijd een ruime keus in Dames/heren en kinderfietsen
Goedkoopste E– Bike specialist in de regio Voor advies of proefrit Kom gerust
langs en profiteer.
Gratis haal en breng service
in de regio

Drooghebol 1024
1788 va Julianadorp
0223 694 208

Brakkeveldweg 136
1782 ak Den Helder
06 85500143

Web; www.lowbudgetfietsen.com
E-mail; info@lowbudgetfietsen.com
Face; lowbudgetfietsenjulianadorp
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Jaarverslag 2017 Penningmeester

Na afsluiting van het boekjaar 2017heb moet ik
constateren
dat we de begroting van 2017, mede dankzij een
zeer succes volle Vivarium 2017omzet hebben
kunnen behalen
We hopen ook in 2018 weer op deze grote beurs te staan als vereniging dit levert toch
een positieve bijdrage voor de club op
Hierdoor zijn de reserve een klein beetje weer de goede kant op gegaan.
We zijn als bestuur bezig om een oplossing te vinden om de aanschaf van 20 tot 25
zonnepanelen dit jaar te kunnen doen, dit zou een besparing van ongeveer 50 % van
onze elektra rekening betekenen
We hopen u hier zo snel mogelijk uitsluitsel over te kunnen geven.

Voor de jaarlijkse controle van de boeken bent u van harte welkom op zaterdag 10-032017 tussen 10 en 12 uur
s, morgens en 14 en 17 uur s, middags
Tevens vragen we nog steeds om vrijwilligers voor de vereniging we kunnen echt niet
zonder
Denk hier bij aan hulp in de Visbeurs 1 x in de 4 weken of
bardienst op de woensdag avond en voor alle voor werkzaamheden in en om het gebouw.
Penningmeester
Willem Hiddingh

11

a.v. “De Glasbaars”

Vissen
Vindplaats:
Zuid-Amerika, o.a. in Brazilië.
Minimale bakmaat: 80 cm.
Lengte: 4 tot 5 cm.
Minimale groepsgrootte: 12 tot 15 stuks.
Gedrag: Leuke scholenvis die alleen zeer
slecht schoolt (tenzij er gevaar is, dan is een
grote school zeer spectaculair).
Zowel mannen als vrouwen houden soms kleine schijngevechtjes. Bij gevaar vormt
de groep 1 grote school, wanneer je een groep van 30 of meer hebt is dat een schitterend gezicht.
Helaas zwemmen ze een groot deel van de dag individueel door het aquarium
Voeding: Alles wat in hun bek past zullen ze eten, voedsel op plantaar dige basis
is niet geschikt als hoofdvoer!
Inrichting: Bij voor keur een dicht beplantte bak, maar ook een aquar ium met
veel hout, bladeren op de bodem (hier willen ze nog weleens tussen scharrelen op
zoek naar voedsel) en lange drijfplanten is zeer geschikt.
De vissen zijn het mooist in een donkere bak met een donkere achtergrond. Ze zullen
dan ook hun mooiste kleuren laten zien (de witte streep kan zelfs groenig kleuren!).
Een vrij sterke oppervlakte stroming en een deel waar amper tot geen stroming is is
aan te raden. Ze zijn er dol op om tegen de stroming in te zwemmen, maar hangen
ook graag op plekken zonder stroming.
Waterwaarden:
pH: 5,5 – 6,5
GH: 2 – 5
Temperatuur: 20 – 28 graden
Geslachtsonderscheid: Mannen zijn wat slanker dan vr ouwen.
Kweek: Wanneer je over tur f filter t zullen de vissen paar neigingen kr ijgen. Een
groepje mannen gaat dan door de gehele bak achter 1 vrouw aan.
De eieren worden afgezet in fijne beplanting of bijv. de wortels van drijfplanten.
Mijn vissen heb ik nog niet zover gekregen ze de eieren af te laten zetten.
Medebewoners: Maakt niet echt uit, Maanvissen en ander e gr ote vissen kunnen
ze wellicht als voer aanzien (alhoewel ze voor Maanvissen misschien wat te fors
zijn).

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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Lezingen
Ook dit jaar hebben we weer een aantal lezingen in de agenda staan.
Hier onder vind u de data, tijden en onderwerpen van de lezingen.
Uiteraard hopen we van harte dat u met vele aanwezig zult zijn.
Toegang en koffie zoals gebruikelijk gratis.
Leden en (nog) niet leden welkom

Zaterdag 10 Maart
Tijd 14:30 uur
Bert van Geel: De Hollandse Sloot.
Bert als spreker
Een inspirerende belevenis voor verenigingen maar ook op bijvoorbeeld beurzen (bv
Vivarium). Bert is een spreker die de lezing met originele invalshoeken en markante
uitspraken extra glans kan geven. Op zijn kenmerkende enthousiaste manier trekt hij
zijn toehoorders naar zich toe. Bert maakt naast zijn kennis van de natuur ook gebruik
van een brede algemene ontwikkeling, politiek bewustzijn en een grote mensenkennis.
Hij linkt processen in de natuur met menselijk gedrag en komt daardoor heel dichtbij.
Bert brengt, indien gewenst de boodschap die je aan de toehoorders mee wilt geven.
Een inspirerende belevenis.

Zaterdag 19 Mei
Tijd 14:15
Adri Holstein: Aquascaping (met o.a. nieuwe NBAT categorie regels)
Adri Holstein, Tja wie kent deze markante Keurmeester van de NBAT nou niet? Met
zijn jaren lange ervaring weet hij als geen ander hoe een mooi aquarium ingericht dient
te worden en hoe deze te onderhouden. Omdat de hobby niet stil zit en er steeds meer
aandacht is voor de aquascape aquariums is er door de NBAT een nieuwe keuringscatagorie ontwikkeld. Adri is hier zeer nauw bij betrokken geweest en kan ons er dus alles
over vertellen. En doordat deze lezing nog voor de zomer is heeft u nog ruim schots de
tijd om uw scape aan te passen en u op te geven voor de huiskeuring later dit jaar.
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Vivarium

Met de Bus naar Vivarium?
Zaterdag 24 november
JA, natuur lijk zijn we er als ver eniging dit jaar weer bij op Vivar ium en JA we
gaan weer met de bus als we voldoende deelnemers hebben.
Toch zullen er dit jaar wat dingen anders zijn dan dat jullie als leden de afgelopen jaren
gewend zijn van ons.
Zo is dit jaar Vivarium niet in Nieuwegein maar in het Autotron in Rosmalen.
Een klein half uurtje extra reistijd dus en ja dat gaan we merken in de vertrektijd.
Daarnaast zal de uitslag van de Landelijke Huiskeuring ook weer plaats vinden tijdens
Vivarium en na het hollen en vliegen van afgelopen jaar hebben we gemeend dan toch
maar iets later terug te keren richting het noorden.
Daarnaast hebben we het verzoek gekregen van de organisatie of ze onze bus mogen
“lenen” om wat beurs bezoekers op te halen van Station Den Bosch. Natuurlijk mag
dat maar dit zorgt er wel voor dat we wat eerder dan normaal aanwezig dienen te zijn.
Daarnaast rijdt i.v.m. uniformiteit de bus dit jaar onder Vivarium vlag maar zijn de uw
vertrouwde leden wel weer de organisatoren van de bus vanuit Den helder.
Al met Al gaat het dus een echt dagje uit worden voor de leden, “vroeg” weg en “laat”
maar voldaan weer thuis.
De voorlopige route ziet er dan ook voor alsnog zo uit;
07:30* Den Helder (faunaland)
--:-- Station Alkmaar-Noord
--:-- Station Utrecht Leidse-Rijn
--:-- Aankomst bij Vivarium
17:00* Vertrek vanaf Vivarium
--:-- Station Utrecht Leidse-Rijn
--:-- Station Alkmaar-Noord
--:-- Aankomst Den Helder
Genoemde tijden zijn onder voorbehoud.
U ziet het wordt een leuke lange dag en omdat het z’n
lange dag wordt gaan we jullie extra goed verzorgen.
Hoe ja dat houden we nog even onder de pet.
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Hadden we in de afgelopen jaren een paar goede sponsoren, daar moeten we het dit jaar
even met iets minder doen en naar alle waarschijnlijkheid zal dit het laatste jaar zijn dat
we de bus kunnen laten rijden tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Deze aantrekkelijke
prijs kunnen we helaas alleen aanbieden als we voldoende deelnemers hebben. Hoe
sneller we dus aan het minimale aantal van 25 personen zitten hoe eerder we definitief
weten dat de bus gaat rijden.
Vivarium zal de prijs van de bus later nog definitief bekend maken maar zal in de buurt
komen te liggen van 15,- euro pp, exclusief entree.
Bij dezen is de voor inschrijving dus geopend zodat we hopelijk heel snel kunnen zeggen; Ja we gaan weer met de bus naar Vivarium.
Opgeven kan door even een mailtje te sturen naar;
Glasbaarsdh@gmail.com
o.v.v. voor en achternaam + aantal personen.
Of spreek Willem, Niels of Tom even aan met dat je mee wilt.
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Planten

Hedyotis salzmannii
Herkomst: Zuid-Amerika
Plaats:Vroorgrond / Middenzone
Max. lengte: 20 cm

Temperatuur: 15 - 28 graden
Lichtbehoefte: Veel
CO2: ja
PH: 6,5 - 7,5
Waterhardheid: gemiddeld

De Hedyotis salzmannii is een snelle groeier die stengels vormt met ovaal tot rond
blad. Deze aquariumplant is vrij gemakkelijk te houden en biedt veel beschutting
voor garnalen, kreeften en vissen. De Hedyotis salzmannii is een frisgroene aquariumplant die gemakkelijk te combineren is met vrijwel alle andere aquariumplanten.
Deze aquariumplant is gemakkelijk te vermeerderen. U kunt het snoeisel opnieuw in
de bodem steken waarna hij vanzelf wortels zal vormen en verder zal groeien.
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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

Sherry barbeel
Barbus Titteya
Extra specificaties:
Maximale Lengte: ± 5 cm
Gedrag: vreedzaam
Familie: Cyprinidae
pH: 6.0 - 7.0
Herkomst: Sri-Lanka
Minimale lengte aquarium: 60cm
Voeding: omnivoor
Temperatuur: 18-26ºC
Broed gedrag: vrijlegger
De sherrybarbeel is een rustige en sterke scholenvis, welke zeer geschikt is voor beginners.
Het onderscheid tussen man en vrouw is erg makkelijk te zien doordat de mannen een
mooie rode kleur krijgen.
De sherrybarbeel mag niet samen worden gehouden met vissen welke lange vinnen en/
of volsprieten hebben omdat de sherrybarbeel hier wel eens aan wil knabbelen.
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Planten
Naam: Pogostemon Helfer i
Familie: Lamiaceae
land: Thailand
Hoogte: 2-10 cm
Licht: Normaal/Veel
Temperatuur: 20-30ºC
Water hardheid: Zacht/Medium
pH: 6-7,5
Plantsoort: Bodembedekker
Omschrijving:
Pogostemon Helferi is een zeer aparte verschijning en is ontdekt in Thailand, deze
plant wordt ook wel DOWNOI genoemd. De Pogostemon is een compacte plant met
zeer mooie fijne gekartelde blaadje en heeft een bijzonder groene kleur. Met voldoende
licht en condities blijft deze plant ook laag en zal dan ook zeer snel uitlopers gaan maken wat voor een verrassend veld zorgt in het aquarium. Bij te weinig licht zal de plant
vergelen, blijven ze klein en groeien ze omhoog. Vissen en aquarium liefhebbers vinden dit plantje een lust voor het oog.
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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
Hyphessobrycon sweglesi / Rode Fantoomzalm
Herkomst: Colombia
grootte: 4,5 cm
tempratuur: 23-27 graden
Ph: 6-7

De rode fantoomzalm is onderling als ten opzichte van andere vissen vriendelijk.
het beste houd u deze vissen in een schooltje.
het zijn actieve visjes die zich het liefst ophouden in de middelste waterlagen, onder
overhangende planten.
Deze vis stelt aan de watersamenstelling weinig eisen, maar zacht water geniet zijn
voorkeur
Kweek :
De kweek met de Fantoomzalm is niet eenvoudig.
Zet een schone kweekbak klaar met zacht zuur water ( PH 6-6,5 ).
Op de bodem kun je javamos en / of aquarium filterwatten gebruiken.
De ouders leggen de eieren over de hele bodem en kunnen daarna verwijderd worden.
Filter het water over turf en wacht tot de eieren uitkomen.
Voer de jongen op met extra fijn voer voor tropische siervissen
Dieren worden door ons niet verzonden en kunnen dus uitsluitend afgehaald worden
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Planten

Naam: Lobelia car dinalis
Familie: Campanulaceae
land: Noord Amerika
Hoogte: 5-15 cm
Licht: Normaal
Temperatuur: 22-26ºC
Water hardheid: Zacht/Medium
pH: 6,5-7,5

Omschrijving:
Rechtop staande stengels met afwisselende bladeren aan de stengel. De bladeren zijn
kleiner en ronder dan de gewone Lobelia cardinalis. De kleur van de bladeren zijn
lichtgroen en het is een geliefde normaal groeiende aan te bevelen plant die zich goed
aanpast. In het aquarium staat het bijzonder decoratief, als de stengels in de vorm van
een straat schuin oplopend van voor naar achter wordt geplant (straatje). Veel planteneters vinden deze plant juist niet lekker.
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Vissen
Trigonostigma Hengeli – Hockeystickbarbeel
TAGS: AZIË, CYPRINIDAE, HENGELI, KARPERS, SUMATRA, THAILAND, TRIGONOSTIGMA
Trigonostigma hengeli – Hockeystickbarbeel
Deze vis wordt gekenmerkt door de grote donkere
blauwpaarse tot zwarte vlek op het lichaam. Het
lichaam heeft een oranje roze kleur met een witte
buik. De vinnen zijn doorzichtig.
De kegelvlekbarbeel (Trigonostigma heteromorpha), hockeystickbarbeel
(Trigonostigma hengeli) en de Trigonostigma espei worden vaak verward. Het verschil
tussen deze vissen is aan een aantal dingen te zien. De T. hengeli is de kleinste van de
drie, de T. heteromorpha de grootste. Logischerwijs zit de T. espei er dus tussenin. De
T. heteromorpha heeft een rozige kleur met een grote driehoekige vlek. Bij de T. espei
en de T. hengeli heeft deze echt een hockeystickvorm. De T. hengeli heeft hier een
feloranje streep boven, de T. espei is helemaal oranje.
Inrichting:
Een donkere bodem en een gedempt licht wat gemaakt kan worden met drijfplanten
komt de kleur ten goede. Zorg voor goede rand beplanting zodat de vissen genoeg
schuilplaatsen hebben. Omdat de vissen van zacht en zuur water houden is het aan te
raden om over turf te filteren.
Karakter:
Deze vredelievende scholenvisjes moeten met genoeg soortgenoten worden gehouden
omdat ze anders weg kunnen kwijnen en ze hun mooie gedrag niet zullen laten zien.
Houd ze niet samen met te grote vissen aangezien ze dan als ver kunnen worden aangezien.
Kweek:
De kweek van de Trigonostigma hengeli – Hockeystickbarbeel is vrij lastig. De ouders
moeten goed gevoed zijn met afwisselende voeding. Zorg ervoor dat de vissen alleen
maar levend of diepvriesvoer krijgen zoals muggenlarven. Een temperatuur die verhoogt is naar 27 graden Celsius verhoogt de kans dat de dieren eitjes gaan leggen. De
kweekbak moet worden ingericht met planten met stevige en grote bladeren zoals Echinodorus of Anubias soorten. Een vrouwtje zal 80-100 eitjes leggen. Als de eitjes zijn
afgezet moeten de ouderdieren worden uitgevangen om te voorkomen dat er eitjes worden opgegeten. Als de jongen zijn uitgekomen moeten ze worden gevoerd met fijn stofvoer en artemia naupliën.
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Planten
Eleocharis parvulus (Dwerg Naaldgras)
omstandigheden:
Temperatuur: 20-25 graden
Licht: veel
Co2: Ja
Ph: 6 tot 7
Hardheid: Medium
Dwerg Naaldgra is een lage grasachtige plant die een
unieke verschijning in het aquarium is. Het kan worden
gebruikt om hele ¨grasvelden¨ te maken of plaats het bij/
tussen stenen of hout. Dit geeft een speels effect.
De Eleocharis parvulus wordt gebruikt door aquascapers om een zacht en natuurlijk
gevoel over te brengen. De Eleocharis parvula word ongeveer 6 cm. en is daardoor ook
zeer geschikt voor de wat kleinere aquaria.
Dwerg Naaldgras is onder de juiste omstandigheden een makkelijk plant om te houden.
Wel dienen voor het planten in het aquarium de sprieten kort te worden afgeknipt tot
een 2 à 3 centimeter. Spoedig groeien er nieuwe lange sprieten. Als dit niet gedaan
wordt dan zullen de sprieten bruin worden, wat natuurlijk niet wenselijk is.
Om de plant te snoeien kan het gewoon worden kortgeknipt. Het is aan te raden om dit
regelmatig te doen, dit stimuleert nieuwe groei en houdt de plant mooi groen en fris.
Door de plant veel verlichting, een flinke dosis Co2 en een compleet spectrum aan voedingstoffen te geven zal deze goed gedijen in het aquarium. Aan de watersamenstelling
stelt te plant niet veel eisen
Kenmerken:
Nederlandse naam: Dwerg Naaldgras
Continent van herkomst: Noord-Amerika en Europa
Land(en) van herkomst: Verenigde staten, Canada, Noord Europa en ook in Nederland
Plaats in aquarium: Voordgrond en middenzone in kleine aquaria.
Maximale lengte: 15cm
Extra:
-Schoon water
-Dieren of stromging om de sprieten vrij van vuil te houden
-Een goede plantenvoeding
-Regelmatig snoeien
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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:
J.
Buis
R.
van Haaster
R.L.H. Kranenburg

Den Helder
Breezand
Den Helder

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

Jaarverslag Visbeurs 2017.
Een jaar wat absoluut een geen saai jaar is geweest, alleen het tekort aan vrijwilligers is
altijd hetzelfde en niet alleen in de Visbeurs is er een tekort.
Tijdens onze zoektocht voor onze leden en donateurs naar goedkope maar goede artikelen zijn we ook dit jaar weer tegen een faillissement van een van leveranciers gelopen
die al onze vloeistoffen leverde voor een gezond aquarium, maar ook hier hebben wij
weer een andere leverancier gevonden die hetzelfde levert.
Ook hebben wij weer een leverancier gevonden die grote partijen kienhout kan leveren
met voor ons een heel gunstige prijs die wij natuurlijk in de Visbeurs laten uitkomen.
Dit jaar zijn wij ook begonnen met het in de voorraad nemen van LED verlichting wat
wij in 2018 gaan uitbreiden al konden wij wel alle maten en kleuren voor onze leden en
donateurs bestellen van deze artikelen.
Nieuwe artikelen of een nieuwe lijn in het assortiment zijn bijvoorbeeld de pompen van
aqua-distri ook komen zij met vernieuwingen van al onze wat oude artikelen zoals de
kleine hoekfiltertjes op lucht.
Tot ziens in de Visbeurs in het jaar 2018

Tom Looijestein
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KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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