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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

Mark Hoelandt

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

19 Mei 2018
24 november 2018
25 november 2018

Adri Holstein: Aquascaping
Vivarium + er rijd een bus
Vivarium

14:30
10:00
10:00

Verenigingsinformatie
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De ‘groene’ Glasbaars
Waarschijnlijk zal er in de natuur geen enkele groene glasbaars rondzwemmen, maar
onze eigen Glasbaars is sinds juni met de plaatsing van maar liefst 30 zonnepanelen
een heel stuk ‘groener’ geworden. Al enkele jaren geleden zijn we vanuit het bestuur
begonnen met duurzaam beheer van onze vereniging en dan met name het clubgebouw.
Led-verlichting, een nieuwe hoogrendement ketel, tijdschakelingen op de verlichting
en de filters en dan nu als absoluut hoogtepunt een dak vol zonnepanelen, met dank aan
de uitstekende service van Taylor BV en de prima coördinatie van Willem.

In de visbeurs hangt meteen naast de deur een kastje met een groot display waarop de
opbrengst aan stroom te zien is. Gezien de grote hoeveelheid zonne-uren van de afgelopen weken hebben we een prima start gemaakt en kunnen we rekenen op een aanzienlijke stroombesparing.
Afgelopen zaterdag kon je al merken dat de vakantieperiode weer een beetje achter de
rug is; het was weer gezellig druk! Voor het mooie weer hoefde eigenlijk niemand naar
het buitenland en konden we hier volop genieten van het schitterende strandweer. Mooi
voor ons, maar een stuk lastiger voor ons aquarium. Met ventilatoren, ijsblokjes en
andere slimme dingen probeerde menig aquariaan de temperatuur binnen de perken te
houden. Dat is in ieder geval bij mij volledig mislukt. De gemiddelde temperatuur van
de gezelschapbak was, ondanks een volledig opengezette kap, gestegen van 24* naar
bijna 30*. Bepaald niet de ideale temperatuur voor de meeste vissen en vooral de garnalen hadden het zwaar. Inmiddels is de temperatuur weer gezakt naar 25*. Ook in de
vijver was het water ongehoord warm met zo’n 23*. Vandaag las ik in de krant dat we
nog wel enkele jaren deze warme en droge zomers gaan krijgen, kortom we zijn gewaarschuwd. Mochten er slimme oplossingen zijn om de temperatuur te beteugelen laat
het weten aan de redactie, dan kunnen we deze tips delen.
In de visbeurs zag ik trouwens 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
De Luipaard Danio is een van de meest voorkomende danios die je kunt vinden in de dierenwinkel. Deze soort heeft een metallic gouden kleur
met blauw-grijze vlekken op zijn flank. Over de
wetenschappelijke status van de luipaard danio
wordt al jaren gediscussieerd. Sommige experts
vragen zich af of deze soort een echte soort is of
gewoon een doorgekweekte zebra danio, Danio rerio (Hamilton, 1822). Het debat over de
geldigheid van deze soort wordt al jaren gevoerd in de aquarium literatuur. Het is zeker een
onderzoek dat de moeite waard is om door de wetenschappelijke en aquarium literatuur
heen te bladeren maar voor nu laten we de discussie voor wat het is.
De luipaard danio is een aantrekkelijk visje om te zien en wordt net iets groter dan 6 centimeter. Ze laten planten met rust en kunnen goed overweg met zo’n beetje alle andere vissoorten. Deze soort schoolt samen in de bovenste waterlagen, wat mooi is omdat het lekker
dicht bij het licht is, hun gouden lichamen reflecteren mooi en dat is erg leuk om te zien.
Ik heb 5 vissen gedurende 2 weken voorbereid op de kweek, 1 man en 4 vrouwen, ze zaten
in een aquarium van 45 liter. Het aquarium had een temperatuur van 78 F, een pH van 7.6
en een totale hardheid van 140 ppm. De vissen kregen Tetra Bits, bevroren artemia en bevroren tubifex. De man en de twee grootste vrouwen heb ik toen verplaatst naar een 25 liter
aquarium om te paren. De kweekbak had een sponsfilter, veel Java mos en op de grond een
bodem van donkere knikkers. De knikkers vangen de eieren op en zorgen ervoor dat de
altijd hongerige ouders er niet bij kunnen. Met de knikkers als bodem is het mogelijk om de
vissen in 1 aquarium te kweken gedurende een week. Dit is omdat na het uitkomen van de
eieren, de jongen nog een dag of 4 a 5 op de bodem liggen, al terend op hun eizak, veilig
beschermd door de knikker. De temperatuur was 28 graden Celsius, pH 6.8 en de totale
hardheid lag op 60 ppm.
Ik heb de ouders ’s avonds in het kweekaquarium gedaan en de volgende avond weer eruit
gehaald. Na het uitkomen zijn de jongen verdeeld over een 45 liter en 90 liter aquarium. Het
aantal jongen dat het heeft overleefd was niet erg groot omdat deze aquaria al jonge parel
danios bevatte die 2 dagen ouder waren. Ik geloof dat de parel danio jongen alle behalve de
sterkste luipaard danio jongen hebben verdrongen bij het voedsel. Nu, ongeveer een maand
later, zijn de luipaard danio jongen ongeveer 0,6 cm lang. Ik heb ze voornamelijk Liquifry
gegeven en kleine beetjes fijngewreven vlokvoer met af en toe pas uitgekomen artemia. Met
deze lengte zijn het al hele leuke visjes om te zien. Het lichaam heeft nog steeds een egale
kleur, maar de ogen reflecteren een helder blauw gelijkend op de neon tetra. Een interessant
gedrag van de jongen is dat ze de eerste 2 tot 3 weken alleen bij het oppervlak eten. Na deze
tijd zoeken ze het hele aquarium af naar voedsel. Alhoewel hun oudere neven, de parel danio’s zeker het meeste voedsel namen, schat ik dat ik na een maand nog ongeveer 100 jongen over had.
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Redactie
De vakanties zijn weer voorbij en september is al weer begonnen dus het is ook weer
tijd voor 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.
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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Huiskeuring 2018
De vakantie zit er weer (bijna) op en dus zullen de meeste van ons zich
weer wat meer gaan richten op de hobby.
Zo zullen dus ook de eerste activiteiten binnen de vereninging opgestart
worden.
Op 27 Oktober zat de Huiskeuring weer plaats vinden en de inschrijving
is bij deze geopend.
De huiskeuring is voor iedereen. Of je nu veel ervaring hebt of juist weinig, de huiskeuring is “het” moment om wat te leren of juist die ene tip
te krijgen dat je nog meer plezier in de hobby geeft of juist dat ene hardnekkige algje uit je bak te krijgen.
Ook dit jaar zal NBAT keurmeester Jacko Meliesie de huiskeuring verzorgen.
Deelnamen is gratis voor leden.
Inschrijven kan tot en met 16 Oktober door een mail te sturen naar glasbaarsdh@gmail.com
De uitslag van de huiskeuring zal plaats vinden op zaterdag 17 November om 14:00 in de kantine.
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Planten
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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Heeft alles voor
uw huisdier

Spoorgracht 30
1781 CD, Den Helder
Telefoon: 0223-684878
www.blokkerdiervoeding.nl
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Duurzaam stroom
Aquarium Vereniging De Glasbaars is per 28-06-2018 overgegaan naar
duurzaam stroom verbruik
Donderdag 28-6-2018 heeft de club 30 zonnepanelen in gebruik genomen
Deze leveren ongeveer 8000 a 9000 KW aan stroom per jaar op wat de
vereniging een aanzienlijke besparing moet opleven aan stroom kosten
Wij als bestuur zijn er trots op dat we dit hebben
kunnen realiseren om de club gezond te kunnen
houden en staan voor 100% achter deze investering
Het zal de eerste jaren nog enige tijd duren voordat we de investering er uit hebben maar naar 5 a
6 jaar komt het naar de vereniging toe
De eerste volle week met zon leverde 435 kWh
aan stroom op U kunt in de visbeurs de omvormer zien hangen en op de display het opgewekte
KW aan stroomaflezen

Huid gestand van de opbrengst
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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 6 april 2018.
Locatie: Verenigingsgebouw aan de Rozenstraat 17a te Den Helder
Bestuur:
Penningmeester:
Secretaris:

Willem Hiddingh
Betty Vellinga

Adviseurs:

Tom Looijestein, Ronald van ’t Ent en Richard Kramer

Aanwezig:
en adviseurs)
Afwezig:
Afbericht:

11 leden/donateurs (inclusief bovenstaande bestuursleden
Mark Oppelaar
(vicevoorzitter)
Tom Wensink (voorzitter), Niels Roon (bestuurslid/PR)

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
In verband met ziekte van de voorzitter, opent Willem (penningmeester) de
vergadering om 19:45 uur en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken, vanuit het bestuur komt er een agendapunt
bij: punt 7. Vaststellen van de begroting 2018.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 21 april 2017.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De penningmeester en secretaris ondertekenen de notulen.
3. Jaarverslag bestuur
Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.
4. Jaarverslag financiële commissie
Dhr. van der Graaff en Jolanda Tot zijn geen onregelmatigheden tegengekomen
in de boekhouding en geven hun goedkeuring. Volgend jaar nemen Fred Tak en
Mark Hoelandt plaats in de financiële commissie.
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5. Clubkampioenen
De vereniging is trots op de behaalde resultaten van de districtkeuring: 1 e Jos
Wiedenhof met de maximale score van 400 punten, 2 e Henk Steenwijk en 3e
Mark Hoelandt. Bij de speciaal aquaria won Jeroen Poorter. Zoals de voorzitter
het al heeft beschreven in het clubblad van april, de mooiste aquaria staan in
Den Helder.
6. Organisatie ideeën
Willem vraagt aan de aanwezigen of er ideeën zijn om te organiseren, tevens
wordt gevraagd of er vrijwilligers zijn om mee te helpen in de vereniging. Een
aantal geven aan dat ze willen helpen als ze aanwezig zijn, vaste tijden inplannen wordt een probleem.
Het lijkt Jeroen Poorter wel leuk om een bezoek te brengen aan een zustervereniging en Jolanda Pot gaf het idee om te gaan snorkelen/duiken in België. De
ideeën worden door het bestuur meegenomen.
7. Vaststellen van de begroting voor 2018
De begroting wordt rondgedeeld aan de aanwezige leden. De penningmeester
licht toe dat door de wijzigingen in de contributie en het versturen van het clubblad via de mail er meer omzet wordt gemaakt.
8. Rondvraag
Mark Hoelandt geeft aan dat hij de schilderwerkzaamheden in de visbeurs binnenkort af gaat maken, hierop heeft het bestuur hem gevraagd om plaats te nemen in het bestuur als commissaris materieel, Mark reageerde positief en zal bij
de volgende bestuursvergadering aanwezig zijn.
Co Heesbeen meldt aan de vrijwilligers van de visbeurs dat hij niet tevreden is
met het geven van garantie. Na uitleg gaat het hier om een misverstand wat te
maken heeft met de niet meer te leveren onderdelen van de fabriek en het niet
terugkoppelen naar de visbeurs. Ronald van ’t Ent geeft aan dat men met alle
defecte artikelen of onderdelen die gekocht zijn in de visbeurs, ook terug moet
gaan naar de visbeurs. Zij kunnen dan hun best doen om het artikel of onderdeel
te vervangen of te laten maken.

9. Sluiting
Willem Hiddingh bedankt de leden en donateurs voor hun komst en biedt iedereen namens de vereniging een drankje aan. De vergadering wordt om 20:30 uur
gesloten.
Notulist: Betty Vellinga
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Te koop
Aangeboden
volledig goed draaiend 80 cm aquarium
met inwendige pomp en verwarming.
En tevens ook met co2 en een reserve fles
en led verlichting en ook een osmose
apparaat.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met nummer 0223
644839
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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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Vivarium

In samenwerking met de Vivarium Organisatie laat aquarium vereniging
de Glasbaars op zaterdag 24 november een bus rijden naar Vivarium in
Rosmalen.
Onderstaande opstap schema is onder voorbehoudt
07:30 Den Helder (faunaland)
08:10 Station Alkmaar-Noord
09:20 Station Utrecht Leidse Rijn
10:15 Vivarium 2018 (Rosmalen)
De bus vertrekt omstreeks 17:20 weer in de richting van Den Helder
Kosten: 15euro pp
Inschrijven door middel van onderstaande link (google form) in te vullen
of een mail te sturen aan glasbaarsdh@gmail.com
Actie: Wordt nu lid van av de Glasbaars en ontvang de busrit voor 1 persoon gratis.
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Planten
Latijnse naam A lternanthera cardinalis
Familie A maranthaceae
Herkomst M idden amerika
Plaats M idden
Waterplant Nee
Bladkleur R ood
Soort Stengel
Moeilijkheid Gemiddeld
Groeisnelheid Gemiddeld
Belichting Hoog
Solitair Nee
Hoogte min 15cm
Hoogte max 25cm
Temperatuur min 22ºC
Temperatuur max 27ºC
Aquarium plant Alternanthera cardinalis 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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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
De Botia lohachata heeft een wit langwerpig lichaam met een zwart streepjes patroon.
De vinnen zijn doorzichtig met ook een zwart patroon.
Bij een aquarium met fel licht wordt deze soort erg schuw. Ze zullen dan veel verstopt
zitten tussen de planten en de andere schuilmogelijkheden. Als het licht wordt gedempt
zullen de vissen actief rond zwemmen. De vissen moeten wel echt in een school gehouden worden.
Ze zijn in 1912 officieel beschreven door
Chaudhuri.
Herkomst
Bangladesh, India
Het aquarium
Voor deze vissen is een fijne bodem aan te raden. Gebruik daarom zand zodat ze daar
goed in kunnen woelen. Er moeten veel schuilmogelijkheden worden gecreëerd. Dit
kan worden gedaan door de bak goed te beplanten en door het plaatsen van stenen,
kienhout of andere schuilplaatsen.
De planten moeten stevig in de grond staan. Dit kan bijvoorbeeld door de planten in
bloempotten te zetten. Anders zullen deze vissen de planten uit de grond trekken tijdens het wroeten in de bodem.
Het water mag niet teveel afvalstoffen bevatten. Er moet dan ook vaak ververst worden.
Karakter
Bij een aquarium met fel licht wordt deze soort erg schuw. Ze zullen dan veel verstopt
zitten tussen de planten en de andere schuilmogelijkheden. Als het licht wordt gedempt
zullen de vissen actief rond zwemmen. De vissen moeten wel echt in een school gehouden worden.
Bij deze soort moet niet raar worden opgekeken als ze voer eten van het oppervlak. Ze
doen dit door op hun rug langs het oppervlak te gaan.
Dieet
De Botia lohachata is een omnivoor. Ze hebben dus een mengeling nodig van verschillende voersoorten. Geef ze dus afwisselend levend/diepvries voer maar ook vlokken
wat bijvoorbeeld plantaardige voeding bevat.
Bij deze soort moet niet raar worden opgekeken als ze voer eten van het oppervlak. Ze
doen dit door op hun rug langs het oppervlak te gaan.
Kweek van de Botia lohachata

Botia lohachata hebben alleen nog maar door toevalskweken eieren afgezet in het aquarium. Er zijn tot nu toe geen succesvolle kweken geweest.
Wat echter al wel bekend is over de kweek is dat de ouderdieren de eieren opeten. Er is dus geen spraken van broedzorg.
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Vissen
Boraras maculatus – Dwergrasbora
Dit extreem kleine visje heeft een oranje kleur, op de rug is het meer rood terwijl de buik
geler is. Er is ook een beetje een olijfgroene waas over het lichaam. Op het lichaam is
een donkerblauwe vlek te vinden. Bij de staartwortel en vlak onder de vinnen zijn ook
blauwe vlekjes te vinden. Het vrouwtje is vaak wat groter en voller dan het mannetje. Al
met al worden ze niet groter dan zo’n 2,5 centimeter. Je kunt deze visjes alleen samenhouden met andere “mini” visjes anders eindigen ze als voer.
Synoniemen: Rasbora maculata, Boraras maculata.
Herkomst
Maleisië, Sumatra, Singapore, ZO-Azië.
Het Aquarium
De kleuren van de vis komen mooier uit in een aquarium
met een donkere bodem en een gedempte verlichting
door gebruik te maken van drijfplanten. Het gebruik van
hout in het aquarium zorgt voor een natuurlijke uitstraling die dicht bij de natuurlijke omstandigheden zit. De vissen leven voornamelijk vlak langs de oever en dan vooral tussen in het water hangende takken en wortels van planten. Een goed beplante zone in
het aquarium is ook aan te bevelen zodat de vissen zich daar goed kunnen verschuilen. Ze houden wel van wat zonlicht in het aquarium. Je kunt ze in een gezelschapsaquarium houden met andere kleine soorten, maar in een speciaalaquarium komen ze
beter tot hun recht.
Water
Temperatuur: 23-26 graden.
PH: 5-6,5
GH: 4-12
Voeding
Het is vanzelfsprekend dat je ze alleen kleinere voersoorten kunt geven, zoals watervlooien, cyclops en artemia-naupliën. Ook fijngewreven droogvoer lusten ze wel.
Karakter
De dwergrasbora is een heel vreedzaam en beweeglijk scholenvisje die je minimaal met
7 stuks kunt houden, maar liever meer. Het is een echte scholenvis die wegkwijnt als
hij niet genoeg soortgenoten om zich heen heet. Tijdens het baltsen worden de vrouwtjes behoorlijk achterna gezeten door de mannetjes. Ze zwemmen in de middelste en
onderste waterlagen.
Kweek van de Boraras maculatus – Dwergrasbora
Het zijn niet de makkelijkste visjes om te kweken. Het beste is om in een aparte kweekbak met zacht zuur water een aantal visjes over te brengen. Als de temperatuur wordt
verhoogd naar 27 graden zal dat het afzetten van eitjes bevorderen. Het aquarium moet
worden ingericht met veel fijnbladerige planten zoals javamos. Er zou ook kunnen worden gekozen voor een legrooster om te voorkomen dat de eitjes worden opgegeten.
Het zijn vrijleggers die ongeveer 50 eieren produceren. Na het leggen moeten de ouderdieren worden uitgevangen. De eitjes zullen na 1 a 2 dagen uitkomen. De jongen zijn te
voeden met het fijnste stofvoer.
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Planten
Dit keer een stukje over de Saururus cernuus, ofwel het Leids plantje zoals wij hem noemen.
De herkomst van dit plantje is Oostelijk Noord-Amerika: Zuidoost-Canada tot Florida. Het groeit
in moerassen, langs meren en langzaam stromende beken.
Hier links ziet u de plant zoals hij boven water groeit met de mooie bloem en rechtsboven ziet u
het Leids plantje zoals het in het aquarium staat.
U kunt deze plant laag houden en in het midden gebruiken maar ook kunt u hem als achtergrondplant houden. Het is een plant die gemakkelijk te stekken is, zodat u de stekken kunt gebruiken
om een mooi straatje van te maken (een “straatje” is een groep planten die we van laag naar hoog
op laten lopen).

Het vermeerderen van het Leids plantje kan door hem in het aquarium af te knippen en de onderstam te laten staan zodat deze weer opnieuw kan uitlopen. De afgeknipt stukjes plaatst u terug in
de bodem zodat ook deze gaan groeien.Het Leids plantje vermeerdert zichzelf ook, door middel
van een wortelstok. U kunt deze wortelstok in stukjes knippen van ongeveer 1,5 cm en deze dan
in het aquarium laten drijven totdat ze gaan uitlopen. Pas dan zet u deze jonge plantjes in de
aquariumbodem.
Het is ook een plant die in de vijver in de moerasrand gezet kan worden en deze plant is nog
winterhard ook. Als de plant bloeit kunt u zelfs de zaden oogsten en zaaien. Die dit in een bakje
met vochtige grond om weer nieuwe stekjes krijgen om in het aquarium te telen.
Links de uitgebloeide bloemaar en rechts het kasje waar we de zaadjes in kunnen zaaien.
Kortom een leuk plantje waar u een hoop plezier van kunt hebben, zowel in als buiten het aquarium.
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Vissen
Microgeophagus Ramirezi Electric Blue
De Papiliochromis/Apistogramma ramirezi is een zeer populaire aquariumvis.
Met zijn schitterende kleuren, redelijk vredelievende aard en interessante voortplanting is het
Antennebaarsje een ware aanwinst voor het aquarium. Wetenschappelijke
Naam: Apistogramma (Mikrogeophagus) ramirezi
Nederlandse naam: Antennebaarsje
Herkomst: Zuid-Amerika
Familie: Cichlidae (cichliden)
Lengte: 6 centimeter (M) 5 centimeter (V)
Maximale leeftijd: 4 jaar
Het uiterlijk van het mannetje Het mannetje is zeer
kleurrijk, met iets verlengde rugvinnen.
Het uiterlijk van het vrouwtje Het vrouwtje is iets minder kleurrijk dan het mannetje, en is tijdens het paarseizoen te herkennen aan haar rode buik.
De inrichting van het aquarium In principe kun je het Antennebaarsje houden in een aquarium
van 60 centimeter lang.
Een grotere bak stellen ze echter op prijs.
Voor de vissen is het belangrijk dat ze zich goed kunnen verschuilen, creëer daarom schuilplaatsen met bijvoorbeeld stenen en kienhout.
Neem het liefst een donkere bodembedekking, dit laat de kleuren van de vissen mooier uitkomen.
Het water, Apistogramma ramirezi houdt van zacht (Gh 4-12) water met een Ph tussen de 6 en 7.
Ze kunnen echter vaak ook goed tegen wat harder en minder zuur water.
Het is natuurlijk wel beter om je vissen wat dit betreft wat tegemoet te komen.
De temperatuur moet tussen de 24 en 28°C liggen.Het is aan te raden om af en toe over turf te
filteren.
Gedrag Deze territoriumvormende dwergcichlide is over het algemeen niet agressief.
In de broedperiode zijn ze dit echter wel, het nest zal streng worden bewaakt.
Geschikte medebewoners ondanks dat het Antennebaarsje een cichlide is, is hij over het algemeen niet erg agressief.
Je kunt deze vissen dan ook gemakkelijk combineren met andere vissen.
Tenzij je een groot aquarium (minimaal 1.20 meter) is het niet aan te raden om Apistogramma
ramirezi samen te houden met een andere territoriale vis.
De Apistogramma ramirezi stelt weinig eisen aan het voedingspatroon.
Zowel droogvoer, diepvriesvoer als levend voer worden op prijs gesteld.
Voortplanting Apistogramma ramirezi Hoewel kweken soms ook in een gezelschapsaquarium
lukt, is het altijd aan te raden om een kweekbak in te richten als je serieus wilt gaan kweken, in
dit geval kun je de kweekbak inrichten met plekken waar de eieren kunnen worden afgezet, rotsen en holen zijn hiervoor zeer geschikt.
Zodra de vissen in de bak zitten, schroef je de temperatuur langzaam op naar 27°C.
Het water moet zacht en zuur zijn. Zodra de eieren (tussen de 100 en 300 stuks) zijn afgezet,
bewaken de ouders het nest zorgvuldig.
Ook nadat de eieren zijn uitgekomen, dit gebeurt na een dag of drie, worden de jongen bewaakt
en verzorgd door de ouders
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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:
L.J.van Emden
D.Lindenaar
Backer
A.J.van den Branden

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

Door een heel scherpe inkoop zijn we in het bezit gekomen van +/- 200
kleine Japonica garnalen deze doorzichtige garnalen worden niet groter
dan 2,5 CM. en zijn een van de beste opruimers en algeneters van het
aquarium.
Nu voor de prijs van € 0,60 per stuk of 10 stuks voor € 5,00 maar op =
op.

Planten die je niet vaak in de handel aantreft of planten die 2 tot 3 keer
zo groot zijn dan in de normale handel die worden bij ons gekweekt
door fanatieke leden en bij ons verkocht worden tegen onze normale lage prijzen, maar deze worden niet ingekocht per 10 maar zelfs per stuk
of 2 tot 3 stuks dus je moet er snel bij zijn want ook hier geld op = op.
Voor de liefhebber zijn er een Clown Botia en een Labeo Bicolor binnen
gekomen deze vissen van 12 CM. moeten wel in een wat groter aquarium van minimaal 150 CM. dan komen deze vissen er echt op hun mooist
uit te zien en dat voor € 9,95 per stuk.

Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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