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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 verenigingsjaar
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

Vice-voorzitter

Mark Oppelaar

Secretaris

Betty Vellinga

Penningmeester

Willem Hiddingh

penningmeester@deglasbaars.nl

Commissaris materiaal

Mark Hoelandt

comm.materiaal@deglasbaars.nl

Bestuurslid

Niels Roon

Ledenadministratie

Willem Hiddingh

ledenadministratie@deglasbaars.nl

Redactie

Ronald van ‘t Ent
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Visbeursinkoper

Tom Looijestein
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Niels Roon
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Simone Hilberts

Tom Wensink

Willem Hiddingh

Ans Borstel-Vos

Ronald van ’t Ent

Specials

voorzitter@deglasbaars.nl
vice-voorzitter@deglasbaars.nl
secretaris@deglasbaars.nl

info@deglasbaars.nl

Visbeurs

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. Beheerder)

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

Datum

Hans van Rooijen

Onderwerp

Tijd

AGENDA
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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Experimenteren, doorzetten en resultaat!
Waarschijnlijk is het de meeste van jullie al opgevallen dat de showbak er inmiddels
prima bij staat. Toegegeven dat de planten niet optimaal groeien, maar het
‘zichtresultaat’ mag er zijn. Doordat de planten minder hard groeien is het onderhoud
wat gemakkelijker geworden waardoor het wekelijkse onderhoud door Hans en Riekus
wat minder intensief is geworden. Na eindeloos experimenteren heeft Riekus de gewenste balans gevonden in de kleuren van de led-verlichting, die hij overigens zelf
ontworpen en gemaakt heeft. Dat geldt ook voor de computer aansturing van de verlichting, de PH, de temperatuur, de voeding etc.
Dit magische kastje is modulair opgebouwd, dat wil zeggen dat je zelf kunt kiezen wat
je geregeld wilt hebben, maatwerk dus. Het laatste ontwikkelstadium is bereikt en er
wordt nu proefgedraaid bij Mark die vol vertrouwen zijn prachtige aquarium hiervoor
ter beschikking heeft gesteld. Ook wordt er proefgedraaid met een nieuw concept plantenvoeding, we zijn benieuwd!
Mochten er nog meer mensen aan het experimenteren zijn, laat het ons weten. Anderen
kunnen hier wellicht wat van leren!
In de afgelopen bestuursvergadering is weer intensief geproken over Vivarium. De
voorbereidingen zijn inmidels gestart en we kunnen uitkijken naar een beurs die mooier, groter en spectaculairder wordt dan dat we tot nu toe gezien hebben. En het was al
indrukwekkend! Uiteraard zal de Glasbaars zich weer van zijn beste kant laten zien,
dus meld je aan voor de bus zodat je comfortabel en gemakkelijk je favoriete beurs
kunt bezoeken.
Onze nieuwe commissaris Materiaal heeft het voortouw genomen om de kast in de
Visbeurs af te maken waarbij de klussen, zoals electra, opbergplanken etc. verdeeld
zijn. Als deze kast klaar is kan onze voorraad daar opgeslagen worden en kan de ruimte
die vrijkomt, ingericht worden met een kweekstelling.
Mark Oppelaar, onze vice-voorzitter heeft zich, door zijn overvolle agenda, helaas terug moeten trekken uit zijn functie, maar blijft zich wat minder intensief, inzetten voor
de club.
Voor het eerst sinds maanden sprong de verwarming in mijn bak weer aan, een teken
dat we het mooie weer wel gehad hebben en dat de electriciteitmeter weer enthousiast
begint te lopen. Iets om ons druk om te maken? Nee, niet bij de Glasbaars! De eerste
resultaten van onze zonnepanelen zijn prima waardoor het electraverbruik behoorlijk is
afgenomen. Wat het echt voor de Glasbaars gaat betekenen weten we pas over een jaar,
maar we zijn nu al erg positief gestemd!
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
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.

7

a.v. “De Glasbaars”

Redactie
We zitten al weer goed in Oktober door computer problemen is het blad nu helemaal te
laat sorry maar is is dan toch 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.
Deze maand is er ook weer de huiskeuring.
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: Araceae
land: Azie
Hoogte: +/- 15 cm
Licht: Normaal/Veel
Temperatuur: 22-28ºC
Water hardheid: Zacht/Medium
pH: 6-8
Plaats: Middenzone, Voorgrond
Plantsoort: Rozetplant

Omschrijving:
Een mooie aanvulling op de cryptocoryne groep. Deze crypto heeft mooie puntige
bladeren en kan veel kleur variaties krijgen in het aquarium. Bij veel licht kan de
kleur van fel groen tot oranje/bruin worden. Staat de plant op een wat donkere plek
dan word de plant donker groen. Deze plant word om die reden vaak op meerdere
plekken in het aquarium geplaatst, in plaats van als een groep op een plek. De plant
heeft wel voeding nodig bij de wortels en zullen dit regelmatig nodig hebben door
hun sterk wortelgestel.
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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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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
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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Planten
Alternatieve namen:
Continent van herkomst:
Land(en) van herkomst:

Plaats in aquarium:
Maximale lengte:

Pogostemon stellata, Eustralis stellatus
Azië en Australië
Australië, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, China, Hong
Kong, India, West-Bengalen, Indonesië, Japan, Laos,
Maleisië, Myanmar, Filipijnen, Sri Lanka, Taiwan, Thailand en Vietnam
Middenzone en achtergrond
50 cm

Minimale eisen:
Temperatuur:
Licht:
Co2:
Ph:
Hardheid:

22 tot 28 graden
Veel tot Zeer veel
Ja
6 tot 7,5
zacht tot middelhard

Optimale omstandigheden:
Temperatuur:
Licht:
Co2:
Ph:
Hardheid:

25 tot 27 graden
veel tot zeer veel
Ja
6 tot 6,8
zacht tot middelhard

De pogostemon stellatus wordt in de aquariumhobby nog vaak aangeduid als de Eustralis stellata, echter de juiste wetenschappelijke naam is de Pogostemon stellatus.
Deze plant komt voor in het noorden en westen van Australie voor en is wijdverspreid
in Azië te vinden. De plant komt in moeraspoelen, oevers van stroompjes en rivieren en
rijstvelden voor en staat een gedeelte van het jaar onderwater. Daardoor heeft hij zowel
een onderwater(submerse) als bovenwater(emerse) vorm.
Door zijn mooie rode kleur is deze plant ideaal om als middenzone plant te gebruiken.
Hoewel hij tot 50cm lang kan worden zal hij vaak toch wat kleiner blijven en is hij
tevens makkelijk op de gewenste grote te snoeien.
De Pogostemon stellatus heeft veel behoefte aan licht en kan daarnaast niet zonder co2
toevoeging. Ook heeft de plant voldoende voedingsstoffen die hij zowel via de bodem
als het water kan opnemen.
Kenmerken:
Extra:

- Heeft voldoende voeding in bodem nodig,
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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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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
Naam: Pogostemon Helferi
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
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Vissen
Deze keer een stukje over de Otocinclus vittatus.
De kleine Otocinclus vittatus heet in het Nederlands dwerg-algeneter en een dwerg is hij zeker,
want dit visje wordt niet groter dan 3 tot 4,5 cm.
De Otocinclus komt oorspronkelijk uit Zuid Amerika. Water met een temperatuur tussen de 24 °C en
de 30 °C, een PH-waarde tussen de 5,5 en de 7,5
heeft hij het liefst. De hardheid mag variëren van
zacht tot middel hard.
De Otocinclus vittatus is een vis die bijzonder goed gehouden kan worden met andere
vissen, hij is heel vreedzaam en daarbij is het een visje dat zeer nuttig is in het aquarium.
Hij is namelijk heel goed in planten poetsen. Hij eet de algen van de planten zonder dat
het bladgroen hierdoor beschadigt. Het is zelfs zo dat de Otocinclus vittatus de alg die
erg vastgegroeid is beter van de bladeren poetst dan andere soorten algeneters.
Een aquarium van ongeveer 60 liter is voldoende om een groepje van deze algeneters
in te houden. Ze zijn het best te houden in een groepje van minmaal 3 stuks. In een
groter aquarium kunt u het groepje uiteraard ook groter maken.
Een dicht begroeid aquarium met planten en schuilplaatsen hebben ze het liefst, daar
voelen ze zich helemaal in hun element.
Deze Otocinclus vittatus is echt een aanrader in het aquarium, onder andere omdat hij
niet zo groot wordt, zoals de meeste andere soorten algeneters.
Als bijvoeding zijn er diverse soorten voertabletten te koop, daar kunt u ze mee bijvoeren als er (tijdelijk) onvoldoende gezonde algengroei is in het aquarium.
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Vissen
Pseudomugil Signifer
Kort overzicht:
Herkomst: Australie,
Maximale lengte: 35-70 mm
Groeisnelheid: gemiddeld
Plaats in het aquarium: middenlaag
Hoeveelheid licht: normaal
Hardheid: gemiddeld
Moeilijkheidsgraad: ervaring vereist
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
ELODEA DENSA - WATERPEST
Familie:
Elodea
Herkomst:
Zuid Amerika
Lichtbehoefte: Veel
Hoogte Min.: 20
Hoogte Max.: 50
Temp. Min.: 10
Temp. max.: 27Elodea densa of bij ons beter bekend
waterpest, heeft dicht op elkaar zittende kransen van 4
blaadjes, afhankelijk van de belichting licht- tot donkergroen, min of meer gegolfde bladeren. Het is een
uitstekende zuurstofplant, uitermate geschikt voor een
aquarium in de opstartfase. Ook heel geschikt als achtergrondbeplanting. Het is een
echte waterplant en dus een goede zuurstof producent. De plant heeft wel een sterke
belichting nodig, maar groeit dan ook zeer snel.

Omschrijving
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Vissen
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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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

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

Voor de liefhebber we hebben nog een aantal Tateurndina Ocelicauda of te
wel de Pauwooggrondel deze kleine maar fel gekleurde grondel komt uit
Nieuw Guinea en word minimaal met twee stuks gehouden in het aquarium van
minimaal 50 liter ze houden van levend en diepvriesvoer al word droogvoer
ook geaccepteerd en voor de prijs hoeft u ze niet te laten zwemmen € 3,50
Na een lange tijd van afwezigheid ( ze waren gewoon niet bij de groothandel)
zijn ze er weer de Marmerbijlzalm een vis die zich vertoeft in de bovenste lagen van het aquarium die zijn naam eer aandoet, per stuk voor € 3,15.
Voor de wat kleine aquaria die toch graag ook een Pantsermeerval hebben rond
scharrelen is er de Corydoras Pygmaeus deze Pantsermeerval word niet groter
dan 2,5 cm. en dan betaal je per stuk ook het kleine bedrag van € 2,50.
Voor het planten nieuws is er een geheel nieuw plantje op de markt dat heet de
Lagenandra Thwaitesii dit plantje komt uit Azie maar heeft een vrij hard blad
net als een Anubias maar een heel andere vorm doordat het blad vrij hard is
word het nauwelijks door vissen aangevreten, nat als Anubias is het een vrij
langzame groeier en doet het zelfs goed in een wat donker hoekje van het aquarium de prijs is € 3,10 per pot.

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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