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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

Ans Borstel-Vos

Ronald van ’t Ent

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

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

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

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

Verenigingsinformatie
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Successen van het zuiverste water!
Misschien hebben jullie het al gehoord of gelezen op Face-book, maar wat heeft de
Glasbaars toch kanjers in huis. Tijdens de uitslagen van de districtskeuring konden Jos,
Henk en Mark het podium beklimmen met respectievelijk een 1e, 2e en 3e plek en bij de
speciaal aquaria won onze Jeroen met een plaatje van een bak! Na de landelijke successen van de afgelopen jaren lijkt het maar niet op te houden met onze toppers en ziet het
er nu ook weer heel hoopvol uit. Wellicht gaan de keurmeesters opnieuw vaststellen
dat de mooiste aquaria van Nederland gewoon in Den Helder staan! In de beoordeling
van keurmeester kwam naar voren hoe goed, ‘goed’ eigenlijk is, want Jos behaalde met
zijn aquarium niet alleen een gouden bondsdiploma, maar deed dit ook nog eens met de
maximale score van 400 punten!!!
Afgelopen zaterdagmiddag viel ik in op de visbeurs en dat had ik achteraf ook niet willen missen. Het was om te beginnen gezellig druk, maar het was ook fijn om te horen
hoe enthousiast de aanwezige leden met hun bak bezig zijn. Niet alleen vragen over
combinaties van vissen goed zijn, maar ook vragen over inrichting, spelen met ‘diepte’
door plaatsen van hout of stenen.
Mensen die met elkaar in gesprek gaan over de hobby, elkaar tips geven en zo bleek uit
de verschillende mailtjes, dezelfde dag nog aan het experimenteren gaan met de indeling van de bak! Kortom het was gezellig en informatief. Ook werd opgemerkt dat dit
toch anders is dan het internet waar je natuurlijk heel veel informatie kunt vinden, maar
waar het ‘gesprek’ ontbreekt!

Ook steeds meer de moeite waard om eens rustig voor te gaan zitten wordt onze grote
showbak. Het blijkt na een serie van tegenslagen Hans en Riekus gelukt te zijn om de
led-verlichting zo aan te passen dat de bak er prima en algvrij bijstaat, de planten er
mooi uitzien en de kleuren van de kardinalen perfect uitkomen. Complimenten voor
jullie geduld en niet aflatend enthousiasme om dit voor elkaar te krijgen!
Het lijkt ver weg, maar mocht je nog een gaatje in je agenda hebben, geef je dan op
voor Vivarium op 24 november. Het belooft nog weer mooier en groter te worden op
een nieuwe locatie met meer mogelijkheden. Ook dit jaar vertrekt er weer een bus om
ons heen en natuurlijk terug te brengen. Alle informatie staat op de website, Face-book
en er liggen flyers in ons clubgebouw. Uiteraard gaan we weer voor de mooiste verenigingsstand van de beurs! Voor iedereen die zich dit jaar inschrijft als donateur of lid bij
de Glasbaars wacht nog een verrassing als je meegaat met de bus naar Vivarium! Geef
je tijdig op, want vol=vol!
In de visbeurs zag ik weer heel wat moois rondzwemmen en zoals jullie weten: zwemt
je vis er niet bij, dan kan Tom ze vrijwel altijd bestellen!
Iedere zaterdag en woensdagavond is er veel kennis en kunde ‘in huis’ om al je vragen
te beantwoorden, staat de visbeurs weer vol met interessante aanbiedingen en is de koffie nog steeds gratis!
Tom Wensink
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Vissen
Zonder twijfel is de algenetende garnaal, Caridina japonica, een van de beste algeneters
voor zoetwateraquariums.
De fotograaf en aquariumoloog, Takashi Amano, was de eerste in de wereld die deze
garnaal gebruikte. Amano starte met het gebruik van deze garnaal in de jaren 80. Nu is
geen aquarium meer compleet zonder deze kleine jongens. De Caridina japonica meet
een lengte van 35 tot 40 mm van neus tot staart. Zijn lichaamskleur is voornamelijk
lichtbruin. Op zijn rug loopt een getinte streep van kop tot staart. Op de garnaal zijn
zijde, zijn er gebroken strepen en die zijn roodbruin van kleur. De staart bevat 2 of
meer zwarte en witte vlekken.

De Caridina japonica staat er om bekend dat hij bijna alle soorten alg eet. Maar de garnalen zijn erg kieskeurig als het er op aan komt. Een algensoort die ze niet graag lusten
is dradige zwarte baardalg. Maar als ze erg honger hebben, dan maken ze er geen probleem van om ook deze alg op te eten. Als er erg weinig alg in het aquarium is, eten
deze garnalen visvoer en welstabletten.
Waar deze garnaal niet tegen kan, is ammonium/ammoniak en tegen zware metalen die
in het water kunnen zitten. Verder kan je ze bij bijna alle vissoorten houden behalve bij
grote cichliden. Bij dwergcichilden (Apistogramma’s) kunnen ze wel.
De volwassen garnalen leven in zoetwater. Het vrouwtje draagt de eitjes aan de onderkant van haar lichaam, waar ze ongeveer 6 weken blijven zitten. De hoeveelheid eitjes
kan wel oplopen tot 2000. Jonge garnalen groeien gedurende 8 a 10 weken op in brak
water, dan gaan ze weer naar het zoete water. Ze zijn dan ongeveer 10 mm groot. Volwassen garalen kunnen niet tegen brak water.
Deze garnaal is een lust voor het oog, als je ziet hoe hij het aquarium schoon poetst.
Wetenschappelijke naam:
Nederlandse naam:
Herkomst:
Oorsprong:
Grootte:
Levensverwachting:
Voortplanting:
Gedrag:
Aquariuminhoud:
Temperatuur:
PH:
Waterhardheid:
Voer:
Inrichting:

Caridina japonica
algenetende- of Amanogarnaal
Japan
aquariumkweek
3,5 – 4 cm
3 jaar
eierleggend
zeer vriendelijk
20 liter voor 5 garnalen
23 – 27°C
5,8 – 8
2 – 20° dh
plantaardig voer, alg
veel planten
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Redactie
Maart is voor bij en de paasdagen ook dus april is gestart hier is dan weer de nieuwe
“Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. 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.
DENK ER OM 6 APRIL LEDENVERGADERING

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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Vissen

Afrikaans Blauwoogje
Oorsprong
Wetenschappelijke naam
Wetenschappelijke naam
Lengte
Min.lengte aquarium
Familie van de
Zwemt
Waterstroming
Aquariumtemperatuur
PH-waarde (zuurgraad)
GH-waarde (hardheid)
KH-waarde (karbonaat)

: Afrika ten zuiden van de Sahel
: Aplocheilichthys normani
: Aplocheilichthys normani
: 4 cm
: 50 cm
: Cyprinodontidae
: midden-boven
: zwak tot matig
: 22-26 graden
: 6-6,5
: 3-6
: 8-12

Het Afrikaans Blauwoogje is een vreedzame vis, niet agressief en kan in grote aantallen
gehouden worden, mits dit geen grote of agressieve vissoorten zijn. Het is wel aan te
raden groepjes van minimaal 7 aan te schaffen. Anders kunnen sommige exemplaren
dominant gedrag gaan vertonen. Dit is een scholenvisje.
Voedsel en leefruimte
Waar op gelet moet worden is dat het aquarium dicht beplant dient te zijn maar met
genoeg zwemruimte. Voedsel zoals artemia en watervlooien zijn zeer geschikt. Naast
klein, levend voer kan ook afwisselend droogvoer worden gegeven.
Kweken
Het Afrikaans Blauwoogje is makkelijk te kweken. Zorg voor een groot genoeg aquarium zodat de jongen daarin ook groot kunnen worden. De eitjes worden op de planten
afgezet.
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Planten
Nederlandse naam
–
Wetenschappelijke naam Aponogeton ulvaceus Baker
Familie
Aponogetonaceae
Synoniemen
–
Verspreiding
Centraal-, Noord- en WestMadagaskar
Habitat
De planten groeien in stilstaand tot langzaam stromend, soms kalkhoudend, 50 tot 80 cm diep water
in moerassen en rijstvelden. Meestal op beschaduwde, zelden op zonnige plaatsen. De planten bloeien ter plaatse van
oktober tot april.
Beschrijving
Bladeren alle ondergedoken, met 12 tot 35 cm lange en 2 tot 8 cm
brede, vaak sterk geschroefde bladschijven. Bloemstengel onder de bloeiwijze sterk
opgezwollen. Spatha tot 5 cm lang, erg lang toegespitst, afvallend. Bloeiwijze met
twee, meestal tamelijk dichtbloemige, tot 15 cm lange aren. Bloemdekblaadjes 1,5 tot
2,5 mm lang en 0,75 mm breed, wit, geel of violet, 6 meeldraden en 3 vruchtbeginsels
met elk 4 tot 6 zaadbeginsels. Zaden 1,5 tot 3 mm lang en 0,5 tot 1 mm dik.
Gebruik Aquarium: Bijzonder mooie solitaire aquariumplant voor een aquarium van
minimaal 40 cm hoog.
Vijver: Niet winterhard.
Kweek
De knollen van deze soort worden regelmatig uit Madagaskar
geïmporteerd en groeien / bloeien in het begin vaak heel goed, maar het is erg moeilijk ze langere tijd te houden. In de natuur sterven de planten meestal in de droge tijd
af en overleven in de slechts licht vochtige bodem om in de natte moesson weer uit te
lopen. Het is aan te bevelen dit in het aquarium na te bootsen: door de plant, als zij
begint af te sterven uit het aquarium te halen en in een apart bakje in slechts licht
vochtig zand op een donkere, maar warme plaats te bewaren. Na circa 4 maanden kan
men de knol dan weer in het aquarium zetten. De zaden en kiemplanten zijn erg klein
en het lukt zelden deze groot te brengen.
Verwante soorten Een soort die wat op Aponogeton ulvaceus lijkt, is A. longiplumulosus H. Bruggen. Ook deze soort wordt regelmatig ingevoerd. De bladeren
zijn echter veel smaller en minder geschroefd dan die van A. ulvaceus.
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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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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.
16
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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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Vissen
Guppy’s worden ook wel miljoenenvisjes genoemd, dat is
niet zo raar als je je bedenkt dat ze zich enorm snel kunnen voortplanten! . Guppen worden in gevangenschap
helaas minder oud dan in het wild. Daar wordt dan alleen
uitgegaan van een dood zonder roofdieren. Guppy’s krijgen namelijk zoveel jongen, omdat er in de natuur nou
eenmaal erg veel worden opgegeten. Er blijven er dan
altijd een paar over! Als je de dood door roofdieren zou
meetellen, zouden guppies in gevangenschap wel langer
overleven, in ons aquarium wordt er meestal niet op geroofd.
Fancy guppy
De guppy die het meeste gehouden wordt heet de Fancy guppy. Deze soort is gemakkelijk te houden en plant zich snel voort. Het is bij guppen niet zo dat er maar
één kleurslag is, er zijn duizenden kleurslagen, kijk hieronder maar.
Endler gup
Toen in 1975 Endler de endler gup herontdekte, werd het diertje al snel een groot
succes in de aquariumwereld. De fancy guppen van tegenwoordig zijn vaak erg
doorgekweekt, de endler gup lijkt daarentegen nog sterk op het wilde visje. Let wel
op, Endler guppen kunnen jongen krijgen met normale guppy’s. Probeer dit te voorkomen, de geboren baby’s zullen er niet mooi uitzien.
Moscow guppen
De Moscow gup is relatief nieuw, in 1982 werd deze soort gekweekt in Europa. De
Moscow gup is een stuk kleiner dan de normale gup, maar de kleuren zijn feller en
helderder. Deze soort komt voor in het groen, paars en blauw of een combinatie van
kleuren.
Guppy aquarium
Deze website heet guppy aquarium, dat is niet voor niets zo. Deze website geeft zoveel mogelijk informatie over het houden van guppy’s. Hoewel het houden van guppen niet al te moeilijk is, is het wel leuk om regelmatig te kijken naar leuke nieuwtjes en tips voor het kweken van guppy’s. Daarnaast geven we op deze website informatie over het aquarium.
Het aquarium voor guppy’s moet minimaal 60 cm lang zijn. De diertjes zijn erg actief en zwemmen graag. Kleinere aquaria bieden niet genoeg ruimte hiervoor. Zorg
voor een bodembedekking van grind of zand. Koop altijd een filter, bij voorkeur een
extern filter. Hiermee blijft het aquarium schoon en worden de meeste afvalstoffen
18
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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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weggefilterd. Voor guppen is het aan te raden om ook een verwarming aan te schaffen.
Een temperatuur van onder de 20 graden wordt namelijk niet gewaardeerd, stel de temperatuur in op 25 graden Celcius. Houdt altijd minimaal 2 vrouwtjes per man om stress
te voorkomen bij de vrouwtjes. Om de baby guppen een kans te geven te overleven, is
het verstandig om voldoende planten te kopen. Meer over het kopen van een guppy
aquarium.
Guppy verzorging
Als je alle benodigdheden hebt aangeschaft, moet je de guppy’s wel blijven verzorgen.
Dagelijks moeten de guppen gevoerd worden met plantaardig voer. De gup is een omnivoor, maar heeft het liefste een voeding dat voor een groot percentage bestaat uit
plantaardige bestanddelen. Wekelijks moet het aquarium voor 40% verschoont worden.
Je kunt met emmers het water uit het aquarium halen en vervangen voor kraanwater.
Zorg ervoor dat het kraanwater op dezelfde temperatuur is als het aquariumwater.
Guppy kweken
Guppy’s kweken is niet zo moeilijk, maar
om het goed te doen moet je wel rekening
houden met een aantal zaken. Lees de volgende informatie goed door en je bent goed
voorbereidt.
Guppy zwanger
Is je guppy zwanger? Leuk! Op zich hoef je niets te doen. Zorg wel voor voldoende
beschutting voor de moeder en later voor de jongen. Als een guppenvrouw eenmaal
bevrucht is, kan ze zichzelf nog meerdere keren bevruchten zonder in aanraking te komen met een andere man. Het is dus niet mogelijk om één keer guppy’s te kweken, je
zit er aan vast!
Draagtijd guppy
Veel mensen vragen zich af wat de draagtijd van een guppy is. Meestal is dit ongeveer
4 weken.
Guppy bevalling
Als je guppy ongeveer 4 weken zwanger is geweest, is het zover: ze gaat bevallen. Dit
doet ze alleen als ze een rustig plek heeft en niet in de stress zit. Koop geen drijvende
bakjes om de moeder in te plaatsen. Dit zorgt voor erg veel stress, ze zal dan niet gaan
bevallen. Helaas kan ze hieraan doodgaan! Wacht geduldig af, je ziet vanzelf de jonge
guppy’s rondzwemmen. Je hoeft de baby guppy’s niet apart te zetten, het kan wel.
Plaats ze dan in een apart aquarium en zorg voor een goede waterkwaliteit. De jonge
guppy’s kunnen eerst niet mee-eten met het grote vlokvoer van de ouders, vermaal
daarom de voeding fijn. Al snel zullen je guppy’s opgroeien en zelf weer jongen kunnen krijgen. Het is verstandig om van te voren te kijken naar een nieuw tehuis voor je
guppen, voor je het weet heb je er veel teveel!
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Planten
Naam: Micranthemum monte carlo

Familie: Scrophulariaceae
land: Azië en Europa
Hoogte: 2-5 cm
Licht: Normaal/Veel
Temperatuur: 23-28ºC
Water hardheid: Medium
pH: 6-8
Plantsoort: Bodembedekker
Omschrijving:
Een tere nieuwe moerasplant met kruipend, vertakte rizoom, aan de knopen wortelend. Deze plant lijkt sterk op de Micranthemum umbrosum maar groeit niet in de
hoogte maar vormt een mooi tapijt net als de lijkt Hemianthus callitrichoides. De Micranthemum monte carlo is echter makkelijker te houden en groeit een stuk sneller dan
de Hemianthus. Co2 en een sterke verlichting zijn niet nodig maar komen de groei wel
ten goede.
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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
Carnegiella strigata – Marmerbijlzalm
De Marmerbijlzalm heeft een erg herkenbare
vorm. Hij is makkelijk te herkennen aan de grote
buik wat doet denken aan een bijl. De Carnegiella
strigata heeft doorzichtige vinnen een bruine rug
en een zilveren buik met zwarte strepen. De Nederlandse Marmerbijlzalm naam dankt hij aan de
bruine/zilveren gevlekte buik.

Het Aquarium
De Marmerbijlzalm heeft randbeplanting nodig en drijfplanten stellen ze ook op prijs.
Zorg er wel voor dat er genoeg open zwemruimte blijft bij het oppervlakte. Deze vissen
houden ook van een rustige stroming. Een dekruit is aan te raden aangezien deze vissen
nog wel eens willen springen.
Karakter
De Carnegiella strigata is een rustige vreedzame scholenvis. Ze zullen dan ook weg
kwijnen als ze met te weinig soortgenoten gehouden worden. Houdt ze dan ook in een
groepje van minimaal 6 exemplaren maar liever nog veel meer.

Ze zullen hun voedsel zo veel mogelijk van het oppervlakte proberen te halen en als ze
een insect zien die ze kunnen vangen zal die ook zeker gegeten worden.
Kweek van de Carnegiella strigata – Marmerbijlzalm
De Marmerbijlzalm zijn te kweken door het aquarium donker te maken bij een pH van
5,5 tot 6,5. De eitjes zullen worden afgezet tussen de wortels van drijfplanten waarna
ze meteen naar de bodem vallen. Zodra de eitjes zijn afgezet is het slim om de volwassen Carnegiella strigata uit te vangen zodat er geen eitjes worden opgegeten.
De jongen moeten eerst worden gevoerd met het fijnste stofvoer dat er te vinden is en
na een aantal dagen kunnen ze artemia naupliën eten.

25

a.v. “De Glasbaars”
Uitslag gezamenlijke districtskeuring
Districtskeuring KvNHolland, Amstelland en Kennemerland 2018
Keurmeester: John Frencken

Categorie gezelschapsaquaria (A1)
Deelnemer

Vereniging

District

1

J. Wiedenhof

A.V. de Glasbaars

Kop v. Noord Holland

Punten Biolog Bonds totaal
diploma
400.0
64.0 Goud

2
3
4
5
6

H. Steenwijk
M. Hoelandt
C. Kerssens
A. Luntz
M. Eindhoven

A.V. de Glasbaars
A.V. de Glasbaars
A.V.C. Vivaria
A.V.C. Vivaria
A.V. de Glasbaars

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

391.0
387.5
386.5
384.5
383.0
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62.5
62.5
62.0
61.5
62.0

Goud
Zilver
Zilver
Zilver
Zilver
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Vissen
Categorie speciaalaquaria (A2) (A3) (A4)
Deelnemer

Vereniging

District

1

J. Poorte

A.V. de Glasbaars

Kop v. Noord Holland

Punten Biolog Bonds totaal
diploma
395.5
63.5 Goud

2
3
4
5
6
7
8

R. Zuijdam
H. Sieraad
E. Bleijswijk
C. Möhlen
W.v.d. Graaff
G. Buiten
L. Post

A.V. Hugo Aqua
A.V. Hugo Aqua
A.V. Viva Aquaria
A.V. Viva Aquaria
A.V. de Glasbaars
A.V. Black Molly
A.V. AS Tropica

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

394.0
391.5
390.0
388.5
384.5
380.0
376.5

District

Punten Biolog Bonds totaal
diploma
395.0
63.5 Goud
393.5
63.5 Goud

63.5
62.5
61.5
62.0
61.0
60.5
60.0

Goud
Goud
Goud
Zilver
Zilver
Zilver
Brons

Categorie zeewater (b1) (b2)
Plaats Deelnemer Vereniging
1
2

J.B. Bast
W. Krom

A.V. Viva Aquaria Kennemerland
A.V.C. Vivaria
Kennemerland

Categorie gezelschapsterraria (c1) (c2)
Deelnemer
1
2
3

Vereniging

District

J. Mans
A.V. Viva Aquaria Kennemerland
W. Steenks
A.V. Viva Aquaria Kennemerland
D. Poelemeijer A.V. Viva Aquaria Kennemerland

Punten
totaal
393.0
391.5
390.0

Biolog Bonds diploma
62.5 Goud
63.0 Goud
62.5 Goud
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Planten
Latijnse naam Alternanthera cardinalis
Familie A maranthaceae
Herkomst Midden amerika
Plaats Midden
Waterplant Nee
Bladkleur Rood
Soort Stengel
Moeilijkheid Gemiddeld
Groeisnelheid Gemiddeld
Belichting Hoog
Solitair Nee
Hoogte min 15cm
Hoogte max 25cm
Temperatuur min 22ºC
Temperatuur max 27ºC
pH min: 6
pH max: 7
omschrijving:
Vooral door de rode kleur is de Alternanthera cardinalis een prachtige contrastplant.
Het is een stengelplant waarbij de bladeren kruislings aan de stengel hangen. De bladeren kleuren bovenaan groen en onderaan donkerrood. Het rood zal door sterke belichting intenser van kleur zijn. Het is belangrijk om de Alternanthera cardinalis van
zijn voedselbehoefte te voorzien. Een voedselbodem en extra voeding toedienen zijn
noodzakelijk om de plant mooi sterk en op kleur te houden. Injecteer bij deze plant
soms voedingstoffen bij de wortels en maak gebruik van ijzerhoudende kleikorrels.
Bodemvoeding is nodig omdat deze aquariumplant de meeste voeding met zijn wortels
uit de bodem haalt.
Bij veel planten is het zo dat ze bovenwater gekweekt worden in bijvoorbeeld emers.
Bovenwater neemt een plant een hele andere vorm aan als onderwater. Vooral bij stengelplanten valt dit aardig op. Je ziet het voornamelijk aan de bladeren die erg verschillen in de twee vormen. Denk daar bij aan kleur, vorm, kleine haartjes op bladeren.
Alternanthera cardinalis vermeerdering word gedaan door te toppen. Stop de toppen
van de plant terug in de bodem. De getopte stegels zullen opnieuw uitlopen en er ontstaat een nieuw plantje.
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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:
W.
R.L.H.
A.G.

Buter
Kranenburg
Wielders

1784 XB
1782 TR
1788 CK

Den Helder
Den Helder
Jullianadorp

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

Verleden jaar voor het eerst binnen gekomen een anti-alg middel dat per 500ml in onze
eigen flesjes werd verkocht en binnen een maand was uitverkocht, alleen de leverancier
ging failliet en het was dus een aantal maanden niet verkrijgbaar. Deze maand toch
weer een leverancier gevonden van een soort gelijk artikel en voor dezelfde prijs 500ml
voor € 6,45.
Eindelijk ze waren weer op voorraad de Carnegiella strigata oftewel de Marmer Bijlzalm gelijk een wat groter aantal ingekocht want er waren diverse bestellingen voor nu
per stuk voor € 3,15

Ook weer eens in de Visbeurs de Gouden Tetra dit kleine visje met de familienaam
Hemigrammus is een visje dat leuk oplicht in het aquarium voor maar € 1,45
Ze moeten weg want nu zwemmen ze in een te klein aquarium een aantal maanvissen
met diverse kleuren met de maat XL normaal € 9,95 maar ze mogen weg voor € 7,95.
Apistogramma Ramerezi normaal de maat M maar nu eens de maat XL ingekocht wel
wat duurder maar voor het prijsje van € 8,95 per stuk zijn ze zo mooi dat je ze eigen
moet kopen

Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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