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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

Lidmaatschap:

(inclusief clubblad) per kalenderjaar

€ 51,00

Jeugdlidmaatschap:

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

€ 68,00

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,
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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

Verenigingsinformatie
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Vivarium, en de Glasbaars in de prijzen!
Na een pittig weekje opbouwen stond Vivarium en onze stand er afgelopen zaterdag
helemaal klaar voor. Exact om half 8 vertrok de bus uit Den Helder, redelijk gevuld
met enthousiaste aquarianen. Met nog een tussenstop in Alkmaar verliep de reis naar
Rosmalen in twee uur nog wat sneller dan gepland. Dankzij de perfecte organisatie
stond Willem op de parkeerplaats al klaar met de kaartjes en konden we helemaal los
op de grootste en wat mij betreft ook leukste beurs van Nederland op vivarium gebied.
Met een aparte vleugel voor zeewater en een volledig gevulde grote hal met verenigingen, handelaren, presentaties, workshops etc. was Vivarium 2018 indrukwekkend. Mede door de uitstekende organisatie verliep de toestroom van de duizenden bezoekers
zonder problemen en konden velen met goed gevulde tassen aan het eind van de dag
weer naar huis om misschien zelfs op zondag weer terug te komen.......
Ook op de Glasbaarsstand werd goed zaken gedaan. Ons advies- en verkoopteam stond
er strak bij in de bekende Glasbaarsshirtjes en menige bezoeker werd hebberig van al
het moois dat vakkundig in de stellingen en op de tafels stond. Perfect georganiseerd!
Ook onze bond de NBAT liet van zich horen met als hoogtepunt de uitslag van de landelijke competitie. Een aardige presentatie van het mooiste wat Nederland te bieden
heeft op vivariumgebied werd van commentaar voorzien door de aanwezige keurmeesters en afgesloten met de uitreiking van de prijzen. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door de 2 J’s (Jos en Jeroen) die wederom fantastisch scoorden. Zo kon Jeroen trots zijn op zijn 4e plaats en werd Jos onder daverend applaus voor de derde keer
Landskampioen met een ongekende score van 800+ punten! Dit laatste werd beloond
met een enorme beker die moeiteloos ruimte bood aan de grote bos bloemen die naast
de beker uitgereikt werd door de voorzitter van de NBAT.
Door deze superprestatie werd, net als vorig jaar, de Glasbaars uitgeroepen tot best
presterende aquariumvereniging van Nederland! Met dank aan alle leden die zich ongelooflijk hebben ingezet en aan alle ‘aquatoppers’ die onze vereniging rijk is!

Nu alle spullen weer terug zijn in ons clubgebouw is het extra interessant om te komen
kijken want er zit zeker nog wel wat moois tussen voor de mensen die niet naar Vivarium konden komen.
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
Epiplatys annulatus
Werelddeel
Land/meer
Leone
Vindplaats

Categorie
Nederlandse naam
Synoniem
Dieet aquarium
Dieet natuur
Moeilijkheids graad
Voortplanting
Geslachtsonderscheid
Lengte man
Lengte vrouw
Samenstelling
Karakter
Gedrag
Zone
Stroming
Milieu
Temperatuur Min.

Afrika
Liberia, Guinee, Sierra
Onder andere in kleine
riviertjes, sloten, poelen en moerassen in het kustgebied, regenwoud en mangroven in Liberia, Guinee, Sierra Leone.
Killyvissen
Kleine jungle koning of koningin, Ringbandsnoekje
Haplochilus annulatus, Pseudepiplatys annulatus, Panchax annulatus, Aplocheilus annulatus
Alles eter met een voorkeur voor (diepvries) levend voedsel.
Insecten, insectenlarve
6
Eierleggend (vrijleggers)
Volwassen mannen hebben verlengde buik, rug en aarsvinnen
4 Centimeter
4 Centimeter
Koppel, Trio ( 1 man met 2 vrouwen)
Vreedzaam
Vreedzaam
Midden en boven
Zwak tot matig
Ph. 5,0-6,1 pH Kh/Gh 2.0-6.0
21 °c max. 24 °c

Extra informatie
De Epiplatys annulatus is een goede springen goede afdekruiten zijn aanbevolen.
Veel en goede schuilplaatsen zijn noodzakelijk, een goede schuilplaats word aangeboden door onder andere drijfplanten.
De Epiplatys annulatus is vatbaar voor slechte waterkwaliteit zoals nitriet en nitraat
gehalte regelmatig
Water verversen is hierbij een goed hulpmiddel.
Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangend voedsel te wennen.
Om de levensduur van de Epiplatys annulatus op niveau te houden is zacht water ( ph
en kh/gh waarde ) nodig.
Niet bij agressieve en grote vissen houden.
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Redactie
We zitten al weer goed in December 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.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar
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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Beste leden, mede-aquarianen
Aan het eind van 2018 kunnen we terugkijken op een mooi en
succesvol jaar.
Opnieuw fantastische resultaten met als hoogtepunt Jos voor
de derde keer op rij Landskampioen en de Glasbaars voor de
tweede keer op rij best presterende aquariumvereniging van
Nederland!
Ik wil alle leden en het bestuur enorm bedanken voor jullie
bijdrage in het afgelopen jaar en hoop dat we ook van het
nieuwe jaar weer iets moois kunnen maken!
namens het voltallige bestuur van de Glasbaars wens ik iedereen hele fijne feestdagen en
een goed en gezond 2019!
Tom Wensink
voorzitter
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Planten
hygrophila-salicifolia

Herkomst: Zuidoost-Azië
Hoogte: 80 cm
Temperatuur: 18-24ºC
Licht: Veel
Omschrijving:
de bladeren kunnen een lengte bereiken van 17 cm, waarbij de breedte
dan 1,5 cm bedraagt. Ze staan op een
korte steel die in het algemeen niet
langer wordt dan 3 cm. De totale
plant kan al naargelang de bodem
samenstelling 30 tot 80 cm hoog
worden.
Opmerkingen:
een erg decoratieve achtergrond beplanting. De bladeren zijn langgerekt ellipsvormig en lichtgroen. Over de gehele lengte loopt een duidelijk zichtbare
nerf die iets lichter getint is. De bladeren staan paarsgewijs en kruiselings aan
een stevige stengel die wel 4 mm dik kan worden. De bladeren groeien schuin
omhoog en gaan bij het langer worden enigszins torderen. Het best komt de
plant tot zijn recht als we hem in een bosje plaatsen tegen een donkere achtergrond.
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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
Brachygobius Doriae / Bijtje
Herkomst:
Zuid Azië
Maximale grote: 3-4cm
Temperatuur:
22-29
pH:
8-8.5

Rustige, vreedzame soort die
zowel in zoet- als brakwater gehouden kan worden.
In zuiver zoet water is de soort nogal gevoelig.
Het is dan ook aan re raden om 1 tot 2 eetlepels zeezout op 10 liter water toe te voegen.
Ze kunnen het beste in een speciaal-aquarium worden gehouden dat is ingericht met
fijn, donker zand op de bodem en verder met stenen en wortels zodat schuilplaatsen
ontstaan.
Je kunt het bijtje het best in een schooltje van minimaal 6 stuks houden.
Elk dier heeft een eigen klein territorium waarin geen soortgenoten worden toegestaan.
Een vrouw kunt u herkennen aan de rondere buik, mannen lopen veel rechter bij de
buik.
Als voedsel kunt u droogvoer of diepvriesvoer gebruiken.
Ze zijn ook gek op artemia en daphnia
De kweek is bij de juiste watersamenstelling niet al te moeilijk.
Na afwisselend voeren en een flinke waterverversing met hard, brak water worden 150
tot 200 eieren onder stenen of een bloempotje afgezet en bevrucht.
Het mannetje neemt de broedzorg voor zijn rekening.
Na een viertal dagen komen de jongen uit.
Zodra ze vrij zwemmen kunnen ze worden groot gebracht met Artemia of stofvoer.
Ze zwemmen de eerste tijd nog vrij in de onderste waterlagen tot ze na verloop van tijd
naar het bodemleven over gaan.
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Planten
APONOGETON ULVACEUS

Familie: Aponogetonaceae
Land: Madagaskar
Hoogte: 50 cm
Licht: Normaal
Temperatuur: 24-28ºC
Water hardheid: Zacht/Hard
pH: 5-8

Omschrijving:
Waterplant met tot 3 cm dikke knol. Bladsteel tot 50 cm lang, bladschijf lintvormig,
teer, gegolfd, gedraaiden 2-8 cm breed. De kleur is lichtgroen. De Aponogeton
ulvaceus is een veel aangeboden en begeerde plant. De cultuur is makkelijk maar
heeft in het aquarium wel een voedselrijke bodem nodig. Deze plant kan wel tot 30
-40 bladeren maken.
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Vissen
Melanotaenia lacustris

Werelddeel
Land/meer
Vindplaats
bu)
Categorie
Nederlandse naam
Synoniem
Dieet aquarium
Dieet natuur
Moeilijkheids graad
Voortplanting
Geslachtsonderscheid
Lengte man
Lengte vrouw
Samenstelling
Karakter
Gedrag
Zone
Stroming
Milieu
Temperatuur

Australië
Nieuw Guinea
Soro Rivier, Kikori Rivier, Kutubu meer ( lake KutuRegenboogvissen (Melanotaeniidae)
Blauwe Regenboogvis
Alles eter
Alles eter
4
Eierleggend
Vanaf halfwas door het kleurverschil
12 Centimeter
12 Centimeter
Schooltje (vanaf 6 stuks)
Vreedzaam
Vreedzaam
Middel
Zwak tot matig
Ph. 7,0-8,0 pH Kh/Gh 8.0-15.0
Minimaal. 20 °c maximaal 25 °c

Extra informatie
De mannen van de Melanotaenia lacustris kleuren het mooist als er manlijke soortgenoten in het schooltje ziten en goede man / vrouw verhouding is noodzakelijk minimaal 1 man met 1 vrouw. De Melanotaenia lacustris is vatbaar voor slechte waterkwaliteit met name nitraat en nitriet gehalte om dit onder controle te houden is regelmatig water verversen noodzakelijk. Een van de vindtplaatsen van de Melanotaenia
lacustris is Kutubu meer dit meer is een van de grootste meren van Nieuw-Guinea.
Zoals de meeste regenboogvissen uit de Melanotaenia familie geven ze de voorkeur
aan hardwater.
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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

Wetenschappelijke naam: Hygrophila corymbosa
Synoniem: Justicia stricta; Nomaphila stricta.
Nederlandse naam: Reuzen Hygrophila
Max hoogte: 60 cm
Distributie: Azië, India, Maleisië, Indonesië
Habitat: Moerasachtige omgevingen
Ondergrond: Gravel of gewassen zand
Plaatsing in het aquarium: Achtergrond en midden,
Plantdichtheid: 5-6 planten voor 20 cm2
Verlichting behoeften: Matig tot helder
Temperatuur: 20-28 ° C
pH: 6,5-7,5
DH 6-12
Alle groei vormen van Hygrophila corymbosa zijn snel groeiende stengelplanten. De
lichteisen zijn matig, maar de scheuten zullen sterker worden en meer gedrongen als de
plant wordt intens verlicht.
De roodachtige kleur zal zich ontwikkelen als de plant in een lichte en vrijstaande
plaats staat. Grind of gewassen zand is voldoende als substraat, maar de scheuten zullen sterker groeien in een voedselrijke ondergrond of door het gebruik van bemesting
via het water. Reuze Hygrophila gedijt uitstekend in middelhard tot hard, licht alkalisch
water en komt et best tot zijn recht in een kleine, terrasvormige groep of als straat, in
het midden van het aquarium.
Na verloop van tijd zullen zijscheuten zich ontwikkelen onder de juiste omstandigheden. Deze zijtakken kunnen worden afgesneden als ze ongeveer 10 cm groot zijn. Hygrophila corymbosa is doorgaans bovenwater gekweekt en zal in de meeste gevallen
deze bladeren verliezen.
Als de bladeren beginnen geel te worden, voeg meer ijzer of CO2 toe. Kan ook worden
gehouden in koeler water
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Vissen
Naam: Rode minor.
Wetenschappelijke naam: Hyphessobrycon eques.
Oorsprong: Zuid-Amerika (Brazilië, Paraguay en Argentinië).
Biotoop: Zuid-Amerikaans.
Geslachtsonderscheid: Het mannetje heeft een verlengde rugvin en zijn intensiever van kleur dan de
vrouwtjes.
Temperatuur: 22 - 26 graden Celsius.
pH: 6,5 tot 7,5.
Leeftijd: 2 tot 5 jaar.
Lengte: 4 cm tot 6 cm.
Voedsel: Droogvoer, diepvriesvoer en levend voer.
Aquariummaat: 80 cm.
Waterlaag: Midden.
Karakter: Semi agressief (deze vis is soms niet erg verdraagzaam, meer voer geven
helpt vaak want als ze honger hebben gaan ze de medebewoners lastig vallen).
Aantal: Schooltje van minstens 6 vissen.
Geschikt voor: Beginners.
Kweken: Moeilijk (zie Kweekinfo onder aan deze pagina).
Tijd voor uitkomen eitjes: 2 tot 3 dagen.
Bijzonderheden: Als het groepje te klein is worden het onverdraagzame vissen, die het
dan vooral op de vinnen van medebewoners hebben voorzien (vinnenbijters). Samenhouden met Betta Splendens, Maanvissen en Labyrintvissen (met sprieten) is zoiezo af
te raden, ze zullen de sprieten en lange vinnen aan vreten.
Kweekinfo: Het kweken met de Rode minor is moeilijk.
Ook deze vissen moeten eerst voldoende eiwit rijk voedsel krijgen voordat ze in de
kweekbak worden geplaatst, dat stimuleert de ontwikkeling van de eitjes. De kweekbak
zelf hoeft niet al te groot te zijn, 40 x 30 x 25 is voldoende. Op de bodem dient men
turfvezel te plaatsen, geen zand en/of grind. Voor het water kan men het beste regenwater gebruiken vermengt met leidingwater tot een DH van 4. Een temperatuur van 25
graden Celsius is prima. Als beplanting fijnbladige soorten gebruiken zoals Myriophyllum. Deze kan men het beste van onderen verzwaren zodat ze vanaf de
bodem naar boven lopen. De verlichting dient te worden getemperd.
Als men geluk heeft en een goed koppel kunnen er na een dag of drie eitjes zijn afgezet. De ouders moeten dan worden verwijderd. Na een dag of 2 komen de eitjes uit en
als de jongen gaan zwemmen kan men ze direct Artemia-naupliën geven.
.
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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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Planten
Naam: Glossostigma elatinoides
Herkomst: Australie, Nieuw Zeeland
Hoogte: 5 cm
Licht: Veel
Temperatuur: 22-26ºC
Water hardheid: Zacht/Medium
pH: 6,5-7,5

Omschrijving:
Het dwergkruid kan een ideaal bodembedekkend voorgrondplantje zijn, maar heeft wel
veel licht nodig. Bij voldoende licht wordt het plantje niet hoger dan 2 cm en kruipen de
uitlopertjes langs of door de bodem. Aan zo'n uitlopertje komen dan paarsgewijs telkens
twee spatelvormige blaadjes. Na verloop van tijd ontstaan er prachtige zoden, die fraai
kunnen contrasteren met een donkergroene of roodachtige (midden)beplanting. Als ideaal
water wordt licht zuur en zacht water aanbevolen, maar op leidingwater uit de regio Rijnmond doet het plantje het op een grindbodem (1-2 mm) met een 'fabrieks'voedingsbodem
uitstekend. Ook een gewone zand/grindbodem met wat klei erdoor voldoet goed. Het grind
dient niet te grof te zijn, omdat anders de uitlopertjes in hun groei belemmerd worden. Wat
de temperatuur betreft wordt soms een minimumtemperatuur van 5 °C aangegeven. Dit
lijkt mij wat aan de lage kant. Ervaringen van mede-aquaristen leren dat bij een temperatuur < 15 °C het niet goed meer gaat. Een temperatuur van 20-25 °C lijkt ideaal.
De emerse vorm bloeit met kleine, witte bloempjes en is gedurende de zomermaanden
goed te gebruiken in het moerasgedeelte van een vijver. Ook binnenshuis gedijt dit plantje
goed, bv. in een vensterbankkasje of gewoon in een bloempot. Gewone potgrond voldoet
goed. Wel moet de aarde permanent goed nat blijven. Nogmaals, het plantje heeft veel
licht nodig, want als er niet voldoende licht boven uw bak staat of als de plantjes in de
schaduw van andere planten staan, groeien de uitlopertjes naar boven, hetgeen een slordig gezicht is.
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Planten

Ceratopteris thalictroides
Familie: Pteridaceae
land: Zuidoost-Azië, Noord-Australië
Hoogte: 50 cm
Licht: Normaal
Temperatuur: 22-28ºC

Water hardheid: Zacht/Medium
pH: 5-8
Plaats: Achtergrond, middenzone
Plantsoort: Rozetplant
Omschrijving:
In de bodemwortelende varen met korte, rechtopstaande rizoom (wortelstok) De bladeren zijn verschillend gevormd en lichtgroen van kleur. Decoratieve gemakkelijke va-

ren en is zeer aan te bevelen. Deze Sumatravaren groeit het best als hij in de bodemgrond wordt geplant. Omdat deze plant bij goede groei echter binnen een korte tijd een
flinke ruimte in beslag neemt en met zijn krachtige wortels snel door door de bodem
trekt, moeten de bladeren geregeld ingekort worden en de grote exemplaren moeten
door de jonge planten worden vervangen. Een zeer decoratieve plant, zeker wanneer hij
voor of achter een groot bladerige plant staat. De thalictroides is de grof bladerige uitvoering.
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Vissen
Hemigrammus bleheri - Roodkopzalm
Roodkopzalmen hebben zoals de naam al zegt een
rode neus. Deze kleur loopt echter door tot achter de
kieuwen. Er zijn namelijk nog twee vergelijkbare
soorten waar dit niet zo is. De Hemigrammus rhodostomus en de Petitella georgiae. De rest van het
lichaam is langwerpig en zilver/ wit van kleur. De
achtervin is zwart wit gevlekt. Als de vissen zich goed voelen loopt over de zijkant van het lichaam een dunne geelachtige streep. De Hemigrammus bleheri kan een lengte bereiken van zo'n
4,5 centimeter.
Het verschil tussen man en vrouw is nauwelijks te zien. Gezegd wordt dat het mannetje iets slanker is dan het vrouwtje.
Blehers roodkopzalm; Hemi betekend half en grammus is streep. Zijn achternaam dankt hij
aan zijn ontdekker Heiko Bleher.
Herkomst: De Hemigrammus bleheri of Roodkopzalm kan worden gevonden in de Rio Negro en
de Rio Uaupés in Noord Brazilië en Colombia, Zuid-Amerika.
Inrichting: Voor Roodkopzalmen heb je een aquarium nodig van 100 cm. De bak inrichten met
een donkere bodem, plaatselijk dichte beplanting en kienhout als schuilmogelijkheid, gedempte
verlichting met drijfplanten. Zorg wel voor voldoende vrije zwemruimte want het zijn actieve
zwemmers.
Waterwaardes: Temperatuur: 24-26 graden. pH: 6-6,5 GH: 0-4
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 roodkopzalm is een alleseter. Dit betekent onder andere dat ze zowel droogvoer
aannemen als diepvries als levend voer. Zorg wel voor een gevarieerd dieet! Houdt deze visjes
dan ook niet samen met bijvoorbeeld garnaaltjes. Die zullen duur voer worden voor de roodkopzalmen.
Karakter: Blehers roodkopzalm is een heel vreedzaam scholenvisje, die je met minimaal 10 stuks
moet houden. Ze stellen hoge eisen aan de waterwaardes en zijn gevoelig voor vervuild water,
dus regelmatig verversen. Ze zwemmen in de middelste waterlagen. Het karakter en de kleur van
deze soort komt beter naar voren in een grotere school en in een aquarium vanaf 100 centimeter.
Ze krijgen dan echt de ruimte om baantjes te trekken.
Kweek: Hemigrammus bleheri zijn heel moeilijk te kweken, dit gebeurt in scholenverband. Dus
breng een schooltje roodkopzalmen over in een kweekbak met heel zacht, zuur en zuiver water.
Richt de bak in met fijn bladerige planten en zet hem op een schemerige plaats. Er mag minstens
1 keer per dag zonlicht in de bak vallen. De temperatuur langzaam met 2 graden verhogen. het
afzetten zelf doen ze voornamelijk in het donker/schemer. Na de ei afzetting het schooltje weer
uitvangen, anders worden de eitjes opgegeten. Na 1 à 2 dagen komen de eitjes al uit. De jongen
opkweken met stofvoer en pantoffeldiertjes.
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Planten
Limnophila aquatica
Familie
Herkomst
Plaats
Max. lengte
Temperatuur
Lichtbehoefte

: Scrophulariceae
: India, Sri Lanka
: achtergrond
: 50cm
: 22 tot 26 graden
: veel

Snel groeiende stengelplant die in grote groepen in een niet te klein aquarium
geplant kan worden. Hij is uitstekend geschikt voor het achterste en middelste
gedeelte van het aquarium. Onder sterk licht worden de internodiën korter en
werkt de plant dus decoratiever. Hij is wel gevoelig voor alg. De plant kan worden vermenigvuldigd door stekken en zijscheuten die na toppen ontstaan
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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:

TE KOOP AQUARIUM
MERK: AQUATLANTIS
COMPLEET MET VIS EN PLANT
1 JAAR OUD
AFM: 80X55X40CM
VRAAGPRIJS € 150,00
TEL: 0612067706
KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

Terug uit Rosmalen (Vivarium X) moe maar voldaan, kijk op de site van Vivarium “Vivariumbeurs.nl” bijna 500 foto’s vertellen nog maar een klein gedeelte
hoe het is geweest 10.441 bezoekers zijn er geweest en 180 standhouders 50
meer dan verleden jaar ook dit jaar weer oude en nieuwe bekende tegen gekomen die onze stand weer geweldig vonden.

De show aquaria die wij hadden neergezet waren constant in de belangstelling
zeker de waterbrug die Niels had ontwikkeld en die Ronald en Jeroen hadden
gebouwd werkte perfect, we hadden hem natuurlijk al uitgetest met water maar
nog zonder vis dus het was spannend om te zien hoe de vissen er op zouden
reageren en het was een succes vooral de guppen gingen direct de waterbrug in
om van het ene naar het andere aquarium te zwemmen.
De vis voor deze showaquaria hebben wij heel goedkoop ingekocht en zij gaan
dus ook voor een klein prijsje de verkoop in de Guppen gaan weg voor € 1,00
per stuk en de Hoogvinkarpers mogen weg voor € 2,50
Niet alle planten zijn verkocht dus we zitten weer vol met diverse planten van
Cryptocoryne tot Echinodorus.

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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