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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

€ 76,00 aangepast

Lidmaatschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

€ 51,00

Jeugdlidmaatschap:

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

€ 68,00 aangepast

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

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. 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

Hans van Rooijen

AGENDA
Datum

Onderwerp

Tijd

24 november 2018
25 november 2018

Vivarium + er rijd een bus
Vivarium+ er rijd een bus

10:00
10:00

Verenigingsinformatie
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Vivarium 2018: ‘The place to be’ !
Vivarium 2018 belooft een geweldig evenement te worden. Niet alleen veel groter,
maar ook met meer standhouders en een complete afdeling ‘zeewater’. Volop keus
voor vivarium-minnend Nederland. Uiteraard ga ik kijken en genieten op zaterdag 24
november en maak gebruik van de bus die de organisatie laat rijden van Den Helder
naar Vivarium. Niels heeft daar al verschillende berichten over gestuurd, dus check je
mailbox of informeer op de club. Voor 25,- euro ben je de hele dag onder de pannen en
is het vervoer en de entree geregeld. Laten we eerlijk zijn, voor dat bedrag kan je het
zeker niet zelf regelen en in de bus is het nog gezellig ook. Geef je op voor het te laat
is!
De voorbereidingen en daarmee de gezonde spanning zit er goed in. Willem, Tom en
Niels vormen bij de Glasbaars de ‘harde kern’ van de organisatie en met nog enkele
anderen wordt de stand van Glasbaars opgebouwd in de week voordat het spektakel
losbarst. Een bus vol met spullen voor de verkoop, enkele showbakken, veel vis en
planten, een grote hoeveelheid hout en dan twee keer zo veel ruimte als voorgaande
jaren! De planning in handen van Tom, de logistiek in handen van Willem en Niels de
‘spin in het web’ zorgt naast de publiciteit, dat alles op rolletjes loopt en iedereen weet
wat hij doen moet. Ik wil nu al iedereen bedanken voor de bijdrage aan deze happening
want je weet niet half hoeveel werk er in de komende weken verzet gaat worden.
Al dit werk wordt niet voor niets gedaan. Deze leden zetten zich enorm in om ervoor te
zorgen dat De Glasbaars een geweldige indruk maakt op deze nationale beurs. Twee
jaar geleden werden wij gekozen tot mooiste verenigingsstand van Vivarium. Uiteraard
moet er behoorlijk geïnvesteerd worden om van Vivarium een succes te maken. Ook de
Glasbaars investeert, niet alleen in tijd en menskracht maar ook in geld. Dat we dit verantwoord doen blijkt wel uit de netto opbrengst die wij tot nu toe ieder jaar mochten
bijschrijven. Kortom veel werk, maar ook veel resultaat!
Afgelopen woensdag was het weer hartstikke gezellig op de club. Een hoop vaste gezichten, maar ook wat nieuwe leden die langskwamen. Prima! laat je zien want dat
maakt nou net het verschil met internetten.
Een aantal leden maakt weer gebruik van de mogelijkheid om een officiële keurmeester
van de bond (NBAT) eens goed naar je aquarium te laten kijken. Heel erg leerzaam en
met de tips kan je wellicht je voordeel doen. Voor de leden die meedoen met de competitie is het wat spannender want zij krijgen te horen wie mee mag doen met de landelijke competitie. Succes! en wie weet hebben we, net als de vorige twee jaar, ook deze
keer weer een landskampioen in ons midden!
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
Uiterlijk
De Yasuhikotakia morleti of Muisbotia kan een lengte bereiken van ongeveer 9 centimeter. Ze hebben een een grijs-bruine kleur. Over de kop en rug loopt een zwarte
streep die over de staartwortel naar beneden loopt. De buik, borst en anaal vin is oranje
gekleurd. Het geslachtsonderscheid is moeilijk te zien, de vrouwtjes hebben een iets
vollere buik dan de mannetjes.
Synoniemen
Botia morleti, Botia horae,
Herkomst
India, Thailand.
Inrichting
Voor de Yasuhikotakia morleti is een aquarium nodig van minimaal 1 meter. De bak los beplanten, de planten stevig verankeren
door ze in een bloempotje in de bodem te verankeren, gebruik kienhout en stenen om
schuilplaatsen te maken. Zorg ook voor gedempte verlichting. De bodem moet bestaan
uit fijn zand, waar ze lekker in kunnen woelen. Ze houden van matige stroming, regelmatige waterverversing is aan te raden.
Water
Temperatuur: 26-30 graden.
PH: 6-7
GH: 3-6
Voeding
Als voedsel kan het beste levend voer en diepvriesvoer gegeven worden zoals muggelarven, daphnia en garnalen, droogvoer wordt nauwelijks geaccepteerd. Het zijn ook
goede slakkenverdelgers in het aquarium
Karakter
Het is een erg agressieve vis die niet geschikt is voor in een gezelschapsaquarium. Bedenk dus wel voordat je de Yasuhikotakia morleti welke andere vissen je erbij kunt
houden, deze moeten dan wel robuust en erg snel zijn. Houdt ze samen met een groepje
van minimaal 5 stuks zodat de agressie verdeeld is. Ze kunnen flinke holen graven onder hout of stenen, dus zorg dat alles stabiel is.
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Redactie
We zitten al weer goed in November en hier 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 lezing van de huiskeuring kom allen om te
horen hoe de bakken van de mensen er bij staan. En let op
de prijzen van het Mbat blad zijn verhoogt dus we moeten
ook mee
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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Nieuws van de penningmeester
Beste leden en donateurs van “De Glasbaars” net zoals in voorgaande
jaren wordt uw donatie of contributie door mij eind november geïncasseerd voor het komende verenigingsjaar, nu voor 2019.
Wilt u eventuele wijzigingen doorgeven voor 15-11-2018 per mail penningmeester@deglasbaars.nl dan kan ik dit aanpassen in ons bestand.

Vanaf 2 januari 2019 kunt u de nieuwe Glasbaarspas persoonlijk afhalen in het
clubgebouw, Rozenstraat 17a. De koffie staat klaar en de thee ook natuurlijk.
Mocht je voor het nieuwe jaar nog goede voornemens hebben, denk dan ook
even aan je favoriete club De Glasbaars. Graag zien we versterking in de visbeurs, waarbij je moet denken aan een ochtend of middag of avond in de
maand. Uiteraard wordt je ingewerkt, maar uitgangspunt is dat je samenwerkt
met een (ervaren) collega. Inzet is het belangrijkste, kennis en kunde komt vanzelf! Als kers op de taart krijgt iedere medewerker van de visbeurs een fantastisch mooie polo in een schitterende kleur waardoor je meteen herkenbaar bent.
Hierbij de uitleg van de opbouw contributie zoals is goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 21-04-2017.
De afdracht aan de bond NBAT wordt volledig doorberekend aan de leden.
Contributie / Donateur = 35,00 per jaar (Glasbaars)
Lid met de mogelijkheid om mee te doen met de bondskeuring
= 35,00 (Glasbaars) +16,00 (NBAT) = 51,00 per jaar
Lid met de mogelijkheid om mee te doen met de bondskeuring en het
Aquariumblad
= 35,00 (Glasbaars) +16,00 (NBAT) +25,00 (Blad) = 76,00 per jaar
Jeugdleden tot en met 18 jaar met de mogelijkheid om mee te doen met de
bondskeuring en het Aquariumblad
= 35,00 (Glasbaars) + 8,00 (NBAT) + 25,00 (Blad) = 68,00 per jaar
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Planten
LYSIMACHIA AUREA
Familie: Primulaceae
Omschrijving:
De foto in de hoek links onder is hoe de plant eruit ziet
wanneer hij boven water groeit (emers). De grote foto
laat zien hoe de plant er onder water uit ziet (submers).
Hij groeit zowel boven als onderwater omdat het een moerasplant is. De stengels
staan rechtop en de bladeren tegenover elkaar. Het is een makkelijke plant om te houden die zich goed kan aanpassen. Zeker als de plant voldoende licht krijgt. Men vindt
de plant vaak mooi omdat de stengels en de bladeren goud/geel van kleur zijn. De
plant kun je vermeerderen door stekken te plaatsen.
SPECIFICATIES
Familie:Lysimachia
Herkomst:Europa
Zone:Achtergrond >40cm
Lichtbehoefte:Gemiddeld
Verzorging:Makkelijk
Hoogte Min.:10
Hoogte Max.:50
Temp. Min.:20
Temp. max.:28
pH Min.:6
pH Max.:8
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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
Dit visje heeft in een aantal jaren tijd al verschillende veranderingen in zijn
wetenschappelijke voornaam gehad. Van Apistogramma naar Mikrogeophagus en nu heet hij officieel
Papiliochromis ramirezi.
De antennebaars komt van
oorsprong uit Zuid-Amerika en
wel uit Venezuela om precies
te zijn. Hij houdt van zacht
water, een GH-waarde van
ongeveer 3-4, en een PHwaarde lager dan 7. De temperatuur mag variëren tussen
de 24 en de 30 graden.
De antennebaars wordt ongeveer 3 tot 4 cm lang. Het verschil tussen man
en vrouw is vrij makkelijk te zien, het vrouwtje heeft een kortere rugvin dan
de man en de buik van het vrouwtje is voller en heeft vaak een rode vlek op
de buikwand.
Het mannetje links en vrouwtje rechts.
Antennebaarsjes kunnen ook heel goed gehouden worden in een wat kleiner
aquarium. Van de kleine cichliden is deze vis een van de populairste. Het is
ook een vis die zeker aan te bevelen is in een gezelschapsaquarium.
Als u het paartje antennebaarsjes goed wil observeren, kunt u het best een
kleine rotspartij aan de voorzijde van het aquarium maken.
Het kweken gaat niet altijd eenvoudig. Het zijn eierleggende visjes, het legsel is tussen de 100 en 150 eitjes. Beide ouders zijn actief bij de zorg voor
het legsel. Na twee dagen komen de eitjes uit en met nog eens 4 dagen
zwemmen de jongen al rond het nest. Dit onder het toeziend oog van de
ouders, die dan ook zeer waakzaam zijn en alles wat maar in hun buurt
komt, verjagen. Helaas komt er van een legsel niet vaak wat terecht omdat
de eitjes beschimmelen of worden opgegeten door
andere vissen.
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Planten
Latijnse naam: Cryptocoryne balansae
Familie: Araceae
Herkomst: Azië
Aquarium plant Cryptocoryne balansae omschrijving:
Cryptocryne balansae is een makkelijke plant om te houden, ideaal voor beginners.
Deze aquariumplant komt uit het zuiden van Thailand. Een prachtige plant die goed
kan gebruikt worden om de hoogte en diepte aan te vullen. Hij kan goed groeien bij
weinig licht. Te veel licht stimuleert algen door zijn langzaam groeiende bladeren.
Met zijn mooie olijfgroene kleur en gekroesde vorm is deze plant uit zijn gehele familie Cryptocoryne de beste groeier. Het is een solitaire aquariumplant met een gemiddelde groeisnelheid. De bodem mag niet fijnkorrelig zijn. Het water mag niet te hard zijn.
De belichting niet te sterk. Cryptocoryne balansae is een sterk plant die tegen een stootje kan. De plant voor een mooi schouwspel voor het oog.
De vermeerdering vindt plaats door uitlopers.
Plaats
Waterplant
Bladkleur
Soort
Moeilijkheid
Groeisnelheid
Belichting
Solitair
Breedte min
Breedte max
Hoogte min
Hoogte max
Temperatuur min
Temperatuur max
pH min:
pH max:

Midden
Ja
Groen
Stengel
Makkelijk
Gemiddeld
Matig
Ja
5cm
10cm
15cm
20cm
20ºC
28ºC
6
8
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Vissen
UITERLIJK
De Botia lohachata heeft een wit langwerpig lichaam met een zwart streepjes patroon. De vinnen
zijn doorzichtig met ook een zwart patroon.
INRICHTING
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.
VOEDING
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.
KWEEK
Deze vissen 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.

Echinodorus Amazonicus
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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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Planten
De Echinodorus Amazonicus is een prachtige zwaardplant uit de Amazonemoerassen. Een absolute aanrader als paradepaardje voor uw aquarium. De
Echinodorus Amazonicus groeit door tot circa 20 – 40 cm. Deze waterplant is
met zijn mooie langwerpige groene bladeren een mooie bezienswaardigheid.
Denk ook eens aan een leuke combinatie van de Echinodorus Amazonicus achterin uw aquarium en de Tenellus voorin. Click op Echinodorus voor de 35 andere keuzes in dit plantras.
Eigenschappen van de Echinodorus Amazonicus:
Naam:
Echinodorus Amazonicus
Familie
Alismataceae
Herkomst
Zuid-Amerika
Code:
P810
Plaats
Achtergrond
Hoogte:
20 – 40 cm
Licht:
Matig
Temperatuur 22-28 °C
Groeisnelheid Gemiddeld
Kweekgemak Hoog
Ph
6 – 7,2
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Vissen
De Vissen de bloedvlektetra
De Hyphessobrycon erythrostigma of in het Nederlands
makkelijker te onthouden bloedvlektetra is een vreedzame scholenvis die een centimeter of 7 à 8 lang kan
worden. Ze zijn in 1943 voor het eerst beschreven door
Fowler. Er zijn twee synoniemen bekend: Hemigrammus erythrostigma en Hyphessobrycon
rubrostigma
Hyphessobrycon kun je opbreken in twee delen: brykon betekend in het Grieks zoiets als bijter of
tandenknarser. Hyphesso is waarschijnlijk een foutieve
vertaling geweest van een Grieks woord wat een beetje
kleiner betekend. Samen vormde dit waarschijnlijk de
uitleg: "kleine bijter".
Biotoop
De Hyphessobrycon erythrostigma kan worden gevonden in Brazilië, Colombia en Peru.
Ze bewonen daar de langzaam stromende toevoer stroompjes, riviertjes en meertjes die
redelijk dicht begroeid zijn met waterplanten, wortels, takken etc. Het water is veelal beschaduwd door overhangende takken van het regenwoud. De bodem bestaat er veelal uit
zand en het water is bruin gekleurd door de tannines in het rottende plantaardig materiaal.
Het Aquarium
Doordat de Hyphessobrycon erythrostigma relatief groot worden voor tetra's en ze in een
school gehouden moeten worden is minimaal een aquarium nodig van 80 centimeter breed.
Ze kunnen gehouden worden in een gezelschaps aquarium mits er voldoende zwemruimte
is en een ruime beplanting om tussen te schuilen. De school van de bloed vlek tetra moet
bestaan uit minimaal 5 a 6 dieren. Als de groep te klein wordt kwijnen ze weg of worden
agressief naar andere bewoners toe. Om het water een lagere pH te geven kun je filteren
over turf. Dit kleurt het water iets donkerder waardoor de kleuren van de Hyphessobrycon
erytrostigma beter uit komen, hier helpt een donkere bodem overigens ook bij en heeft als
voordeel dat de vissen zich hier ook prettiger bij voelen. Het verschil tussen de mannen en
de vrouwen is vooral te zien aan de rugvin. Deze wordt bij de man sterk verlengd en kan
zelfs tot achter de staartvin reiken. De vrouwtjes hebben een iets dikkere buikpartij en blijven iets kleiner. Zowel de mannen als de vrouwen hebben een bloedrode vlek op de plek
waar je het hart zou verwachten. Vandaar ook de Nederlandse namen: Bloedvlek Tetra,
Bloedvlek Zalm of Bloedendhart Tetra. Ze beschikken ook beiden over een zwart witte tip
op hun rugvin (hun piratenvlag) die duidelijk zichtbaar omhoog steekt.
Dieet
De Bloedvlektetra is een echte alles eter. Zowel droogvoer als diepvries en levend voer
worden graag gegeten. Ze hebben wel een voorkeur voor klein levend voer en dan met
name fruitvliegjes of andere oppervlakte insecten, deze happen ze graag van het oppervlak
af. Ze bekijken dan eerst even rustig hun prooi en schieten dan met flinke snelheid omhoog
om hun voer te pakken.
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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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Planten
Lysimachia nummularia
Kenmerken:
Nederlandse naam:
Continent van herkomst:
Land (en) van herkomst:

Penningkruid, Groen pennningkruid
Europa, Azië, Noord-Amerika
Japan, USA, Nederland en geheel Europa (van Zweden tot
Spanje en Engeland tot ver in de Kaukasus.
Middenzone en voorgrond
40 cm

Plaats in aquarium:
Maximale lengte:
Minimale eisen:
Temperatuur:
10 tot 22 graden
Licht:
Weinig tot zeer veel
Co2:
Nee
Ph:
6 tot 8
Hardheid:
Zeer zacht tot hard
Optimale omstandigheden:
Temperatuur:
15 tot 20 Graden
Licht:
Veel
Co2:
ja
Ph:
6,5 tot 7,5
Hardheid:
zacht tot hard
Extra:

Één van de succesvolste planten voor de koudwaterbiotoop
is de Lysimachia nummularia. Deze plant is niet geschikt
voor tropische aquaria maar doet het des te beter in koudwateraquaria(10 tot 22 graden)
In de natuur komt de plant in Europa, Japan en Noord-Amerika voor. De nummularia
komt ook in Nederland voor in de natuur en wordt tevens vaak gebruikt als tuinbeplanting.
De maximale hoogte is 40cm maar vaak zal de plant toch iets lager blijven. Dit maakt
hem geschikt voor de middenzone en wordt soms ook gebruikt als voorgrondplant.
De plant doet het goed tot 22 graden maar idealer is het om toch onder de 20 graden te
blijven. Daarnaast is het een vrij makkelijke plant die het onder matige lichtomstandigheden toch nog een flinke tijd uithoud. Om de plant toch voor langere tijd in het aquarium goed te houden is er wel wat meer licht nodig. Op het gebied van voeding stelt te
plant ook niet veel eissen maar hierbij geldt ook, hoe beter de voeding hoe beter de
plant het zal doen.
De Lysimachia nummularia is makkelijk als groep te planten en kan naast in het
aquarium ook in de vijver worden geplant. Doet het ook erg goed om een grote bos
(meerdere potten) in het goudvisaquarium te plaatsen. De plant is goed bestand tegen
sloopgedrag van niet al te grote goudvissen.
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Hoe voeren we onze vissen?
Er is een grote diversiteit in visvoer en iedere vis heeft zo zijn eigen voorkeuren. Het
ene voer is het andere niet, de ene vis heeft weer heel wat anders nodig dan de andere
vis, het is dan ook belangrijk het voer af te stemmen op de vissen die zich in het aquarium bevinden.

Droogvoer

Vroeger voerde men alleen in noodgevallen droogvoer, omdat de kwaliteit niet altijd
even goed was. Tegenwoordig zijn er uitstekende soorten droogvoer te koop. Zo zijn er
tabletten, sticks, vlokken en granules, wat voor bijna iedere vis een goede basisvoeding
is. De meeste soorten doen het er prima op en blijven een leven lang gezond. Voordeel
van droogvoer is, dat het makkelijk bij de hand te houden is en dat men er geen diepvries voor nodig heeft. Ook zitten er in dit voer geen parasieten of andere ziekteverwekkers.
Toch is droogvoer niet voor alle vissen even goed. De ene vis heeft meer behoefte aan
plantaardige voeding, de andere eet nooit plantaardige kost. Het is wel mogelijk verschillende soorten vlokvoer af te wisselen. Bodemvissen zullen bijv. nooit voedsel opnemen uit de middelste of bovenste waterlaag. Voor deze vissen zijn er speciaal tabletten verkrijgbaar, die meteen naar de bodem zakken. Omdat de meeste bodembewoners
pas in de schemering actief worden, is het beter dit voer wat later te geven.

Levend voer

Onder levend voer verstaan we verschillende soorten voedseldiertjes, zoals de witte,
zwarte en rode muggenlarven, watervlooien, tubifex en artemia (pekelkreeftjes). Een
aantal hiervan is zelf te vangen, maar ook verkrijgbaar in een dierenwinkel/
aquariumspeciaalzaak. Sommige diertjes kunt u ook zelf kweken.
Zelf vangen kan nadelig zijn, omdat er dan ook ongewenste ziekteverwekkers in het
aquarium terecht kunnen komen. Garnaaltjes, muggenlarven en watervlooien zijn ook
gedroogd en ingevroren verkrijgbaar. Ingevroren voer moet overigens altijd ontdooid
aan de vissen gegeven worden. Voor de grotere vissen zijn grotere voedseldieren, zoals
bijv. de regenworm, heel geschikt. Deze kan men, na een flinke regenbui, buiten verzamelen. Wat hierbij wel belangrijk is, is dat de wormen eerst apart in een bakje gehouden moeten worden, totdat hun darmkanaal leeg is. Hierin bevindt zich nl. zand, wat
we niet in het aquarium willen hebben.

Plantaardig voer

Sommige vissen eten (bijna) alleen plantaardig voedsel. Dit zijn bijv. de meervallen,
veel levendbarende vissen en sommige karperachtigen. Deze vissen houden van algen,
die ze van de ruiten, stenen en planten zullen eten. Als er niet voldoende algen in het
aquarium zijn, moeten de vissen bijgevoerd worden met bijv. waterkers, sla en spinazie. De groenten moeten eerst even in kokend water gehouden worden. Er bestaat ook
plantaardig droogvoer, wat alles bevat wat de vis nodig heeft.
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Ander voer

Dit is voer wat niet in te delen is onder droogvoer, plantaardig- of diepvriesvoer. Het
kan hierbij gaan om stukjes vlees, vis en schaaldieren. Vooral de grotere cichliden stellen dit voer op prijs. Zo vinden ze vis, mosselen of eigeel erg lekker. Van eigeel kan
met beter niet teveel geven, omdat het water er erg vies van wordt en de vis er snel te
dik van wordt. Een vis mag nooit brood hebben. Brood zet uit in de maag, wat problemen kan veroorzaken.

Hoeveel

Vissen krijgen vaak veel te veel voer, wat niet goed is. Alles wat de vissen niet opeten,
belandt op de bodem, waar het gaat rotten en dat is weer slecht voor de watersamenstelling. Als vissen teveel eten, hebben ze ook meer ontlasting, wat ook weer op de
bodem terecht komt. Al deze dingen zijn echt ziekteverwekkers en vervuilers en bovendien veroorzaken ze giftige stoffen in het water.
Vissen kunnen meerdere keren per dag gevoerd worden, maar ze mogen niet meer hebben dan ze in vijf minuten opeten. Het is zelfs beter een dag niet te voeren, dan te vaak
te voeren.
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Vissen
IDENTITEIT: orde: Cypriniformes; familie: Cyprinidae.
EERSTBESCHRIJVING: ln 1853, door P. Bleeker, als Capoeta oligolepis, in Nat.
Tijdschr. Ned. Indië, (4):296.
SYNONIEM: Barbus oligolepis, Capoeta oligolepis, Systomus oligolepis, Puntius oligolepis.
NEDERLANDSE NAAM: Blauwe barbeel, ook wel eens Sumatra-barbeel genoemd
MAXIMALE GROOTTE: Worden tot zo'n vijf centimeter groot
GESLACHTSONDERSCHEID: Met de diepere kleuren onderscheidt het mannetje
zich van het lichtere, ietwat doffer gekleurde en toch wel iets kleinere vrouwtje. Duidelijk kenmerkend is de rug- en de aarsvin, die bij de mannetjes zwart omzoomd zijn.
HOUDBAARHEID: Ideaal, gemakkelijk houdbaar en decoratief scholenvisje. Het aquarium niet
te fel verlichten en redelijk beplanten. Stelt een
donkere, zachte bodem op prijs.
Milieu
Zuurtegraad pH 6,5
Temperatuur 20 - 25
VERSPREIDING: Azië : Sumatra.
Wereldkaart Kaart voorkomen
BIOTOOP: Veelal aangetroffen tussen de, in matig stromende watertjes, aanwezige
vegetatie.
GEDRAG: Vredelievend barbeeltje, dat zich in los schoolverband vaak verschuilt tussen de planten en praktisch constant de bodem afzoekt naar voedsel. Rustig visje, dat
met het nieuwsgierig rondneuzen de bodem met de daarop liggende resten toch niet te
veel laat opwoelen.
VOEDSEL: Een echte alleseter, die een gevarieerd voedselaanbod zeker op prijs stelt.
KWEEK: Van het, in het kweekaquarium ondergebracht koppeltje, neemt het mannetje
het initiatief door verschillende keren rondom het vrouwtje heen te zwemmen en haar
door gans het aquarium te achtenvolgen. De eitjes worden in de bovenste waterlagen
op en tussen fijnbladerig plantmateriaal afgezet. Daar ouderdieren zich wel eens vergrijpen aan de eitjes, worden ze na het paaien, wanneer ze terug wat rustiger geworden
zijn, uit het kweekaquarium gevist. Afhankelijk van de temperatuur, komen de larven
na 18 tot 36 uren uit. De jonge visjes zijn moeilijk te ontdekken en worden eerst met
slootinfusie en daarna met Artemia-naupliën en kleine watervlooitjes opgefokt. Succesrijk zijn nesten van ongeveer dertig tot zeventig jongen en dit terwijl toch zo'n 250 tot
300 jongen per nest in de mogelijkheid moet liggen.
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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

Langzaam maar zeker zijn we de LED verlichting aan het uitbreiden niet alleen krijgen
we steeds meer lengtes in de visbeurs maar ook de randapparatuur word steeds uitgebreider in bestelling staan nu de Retro LED+ Controllers deze Controllers zijn zo in te
stellen dat niet alleen de zonsopkomst maar ook de zonsondergang in te stellen is in 30
seconden of in 10 minuten wanneer u dit leest zullen ze vast al in de visbeurs zijn en
zoals u van ons gewend bent voor een klein prijsje.
Voor de aquariaan die eigenlijk geen natte handen wil krijgen tijdens het schoonmaken
is er de Superfish Aquatool XL die bestaat uit 6 onderdelen waarbij er zelf los een
schepnetje kan worden bijgekocht de totale lengte kan worden uitgeschoven tot wel
74cm. en dat voor maar € 14,95
We zijn nu erg druk bezig met de voorbereidingen voor Vivarium en we hebben voor
het Vivarium altijd wat speciaals nodig mocht u plantjes of mossen bezitten waarvan u
zegt ze mogen nu wel wat gesnoeid worden gooi ze dan niet weg maar breng ze naar de
Visbeurs kunt u ze niet brengen dan komen wij ze graag halen.

Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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