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Hans van Rooijen

AGENDA
Wie wil er iets leren?
Natuurlijk organiseren we dit jaar weer een huiskeuring! Voor degene die vorig jaar
meededen is dit het moment om te kijken wat ze toen geleerd hebben er ook uit is gekomen.
Voor wie niet mee deed en er spijt van heeft de kans om dit jaar wel gezellig mee te doen!
Dit jaar komt keurmeester Jacko Meliesie onze zoetwater aquariums/paludarium/zeewater
aquariums bekijken en voorzien van tips, trucs en overig commentaar. Wat je vervolgens met
deze info doet is totaal aan jezelf want jij kijkt er het hele jaar naar en de keurmeester max
een uurtje. Toch kan de kijk van een keurmeester je verrassen met helle nieuwe ideeen en ik
spreek vanuit ervaring.
De huiskeuring zal dit jaar plaats vinden op 19-10-2019. Hoe laat hangt af van het aantal
inschrijvingen.
Wil je mee doen? Geef je dan zo snel mogelijk op bij de penningmeester van de glasbaars
via penningmeester@deglasbaars.nl
Ervaring is niet vereist. Van beginnend tot expert iedereen mag meedoen.
De uitslag is Zaterdag 16-11-2019 om 14.00

De NBAT is ‘alive and kicking!’
De NBAT is ‘alive and kicking!’
Hoewel er sombere geluiden in het land hoorbaar waren over het voortbestaan van onze bond
de NBAT, lijkt het erop dat het vooral om wisselingen in het bestuur gaat. Naast de
gebruikelijke nieuwsbrieven en de uitgave van Het Aquarium laat de bond zich ook
nadrukkelijk horen op FaceBook. Wellicht de moeite om deze pagina te bezoeken. Ook zie ik
op FaceBook regelmatig berichten met mooie foto’s langskomen van Adri, een van de
bondskeurmeesters.
Langzamerhand worden de eerste voorbereidingen alweer getroffen voor de sensatie van het
jaar, VIVARIUM. Weer groter en waarschijnlijk weer mooier dan voorgaande jaren en ook
jullie eigen Glasbaars zal weer shinen op deze fantastische beurs! Vergeet dus 2 en 3
november niet te blokken in je agenda, want we hopen jullie daar weer allemaal te zien!
Zoals jullie gemerkt hebben is het clubblad wat aangepast en besteden we wat meer aandacht
aan de vissen en planten die door Tom, onze visbeursinkoper, voor ons ingekocht heeft.
Na de vakantie ben ik wat aan het experimenteren gegaan met de belichting. Een tip die ik nu
toepas, is een lichtpauze van 2 uur tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Daarna start de belichting
geleidelijk weer op. Onze ‘aquariumvijand’ de alg zou daar minder goed tegen kunnen
waardoor deze simpele ingreep je in je strijd tegen de algen weleens zou kunnen helpen.
Nadat ik afscheid heb genomen van een schooltje regenboogzalmen zie ik langzamerhand de
garnalenkolonie weer groeien en is het weer hartstikke leuk om deze ijverige beestjes aan het
werk te zien met het opruimen van ongeveer alles in je bak. Niet alleen dus leuk maar ook
zeker enorm nuttig om een groepje garnalen in je bak te hebben. Informeer natuurlijk wel
even bij de medewerkers van de Visbeurs of je ze kan combineren met de vissen in je
aquarium. Voor de ‘regenbogen’ was het hun hoofdvoedsel, dus geen slimme zet.......
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

Nieuws van het bestuur
Tijdens de ledenvergadering van 10-4-2019 is met algemene stemmen een voorstel
aangenomen om de contributie voor de vereniging te vehogen met ingang van 2020,
van 35,00 naar 37,00 per jaar.
Met ingang van 01-01-2020 houdt dit in:
Donateurschap
Lid met NBAT naar
Lid NBAT met blad
Jeugdlid NBAT met blad

€ 37,00
€ 53,00
€ 78,00
€ 70,00

Op zaterdag 19-10-2019 is de jaarlijkse huiskeuring voor onze vereniging
De uitslag is op zaterdag 16-11-2019 om 14.00 uur in ons clubgebouw.
Ook dit jaar zal Jacko Meliesie de keuring voor ons verzorgen. Hij heeft de afgelopen 2 jaar
dit naar naar tevredenheid voor onze vereniging gedaan. We kijken uit naar zijn leuke en
leerzame presentatie van de resultaten.
Als begeleider en fotograaf gaat Willen v/d Graaff mee namens het bestuur.
Ook als je niet mee wilt doen voor een bondsdiploma is het toch interessant om mee te doen
met de keuring. Je krijgt dan professionele adviezen en tips over je aquarium waar je veel aan
hebt!
Dus geef u nu op via het formulier of een mail en zet deze data alvast in je agenda!
Tevens kunnen wij meedelen dat de zonnepanelen op 17-8-2019 tot nu toe
meer dan 10870 kWh aan stroom hebben opgeleverd!
Vol verwachting kijken we uit naar de eindafrekening van Nuon in oktober.
De Glasbaars staat ook dit jaar weer op het Vivarium en wel op 2 en 3 november met een
grote stand!
Er rijdt dit jaar geen bus vanwege de (te) hoge kosten voor de vereniging.
Tip: je kunt online kaarten aanschaffen via www.vivariumbeurs.nl dit scheelt wachttijd bij de
kassa’s.
Er liggen ook kortingsbonnen op de club die alleen gebruikt kunnen worden aan de kassa.
De Glasbaars staat deze keer boven, direct naast de trap.
We kijken uit naar jullie komst!
Namen het Bestuur
Willem Hiddingh

Redactie
Hier is de nieuwe “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. Het bestuur is toch wel
wat nieuwe dingen van plan dus blijf het clubblad, de website en
facebook volgen om op de hoogte te blijven.
Wil je hobby-ervaringen delen of heb je iets bijzonders te melden
over de hobby, stuur je tekst met eventuele foto’s naar de redactie
zodat we het kunnen plaatsen in het clubblad!
redactie@deglasbaars.nl
Met hartelijke groet en alvast bedankt,
de Redactie

De Visbeurs is weer aangevuld!
Naam: Tanichthys albonubes
Nederlandse naam: Chinese danio
Herkomst: China
Temperatuur: 18-22
Ph: <7
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
Voeding: Alles
De Chinese danio wordt vaak in aquaria gehouden. Er worden geen strenge eisen aan de pHwaarde en de hardheid van het
water. Daarnaast hoeft het
water ook niet al te warm te
zijn, tussen de 18 en 22 graden
is ideaal, maar als
de temperatuur flink daalt, dan
hoeft dat geen probleem te
zijn.
Gezelschap voor soortgenoten
wordt wel op prijs gesteld
want het is een echte
scholenvis. Alle soorten voer
worden geaccepteerd. Omdat
ze makkelijk te houden zijn,
zijn ze ideaal voor beginnende
aquarianen.
Als het aquariumwater stevig
in beweging is, door het
functioneren van bijvoorbeeld
een filter of doorluchtpomp,
moet het aquarium wel
afgesloten zijn, omdat deze
soort dan af en toe zal springen en buiten het aquarium kan belanden.
Ook in de vijver blijken ze prima te houden, ze worden dan ook groter en kleurrijker, als de
vijver diep genoeg is (90 cm minimaal) kunnen ze er jaarrond in blijven. Hoewel het
misschien in een vijver niet zulke opvallende vissen zijn, zijn ze voor een natuurvijver
misschien beter geschikt dan goudvissen.
Ook de kweek van de Chinese danio is niet moeilijk en gebeurt ook in het aquarium vaak
spontaan. De eitjes worden afgezet tussen bosjes algen of fijne waterplanten in de buurt van
de bodem.

Naam: Apistogramma ramirezi,
Microgeophagus ramirezi,
Papiliochromis ramirezi,
Nederlandse naam: Dwergcichlide
antennebaars
Herkomst: Columbia / Amazone
Tempratuur: 25-30
Ph: <7
De geslachten zijn goed te
onderscheiden: bij vrouwtjes
verschijnt kort voor het afzetten een
korte legbuis en een roodkleuring op
de buik, bij mannetjes zijn de voorste
twee rugvinstralen sterk verlengd.
Lengte: tot 7 cm.
Antennebaarsjes leven paarsgewijze en zijn verdraagzaam ten opzichte van elkaar en andere
vissen. Beide ouders verzorgen het jongbroed, zonder specifieke rolverdeling daarbij.
Zwemhoogte in het aquarium: midden en bodem.
Aquariuminrichting met verschillende dichte plantengroepen, vrije zwemruimten en
schuilmogelijkheden (holen). Temperatuur: 22 – 26º C; aanbevolen minimumaquariumlengte:
50 cm. Voor kweek zijn hogere temperaturen nodig: 26 – 27º C. Het water moet zachtzuur
zijn, maximaal 10º dGH, maar beter is 3º dGH en pH 6,5-7,0. Het is aan te bevelen te filteren
over turf of om wat turfextract aan het water toe te voegen. De 150 tot 200 eieren worden
vaak op stenen afgezet. De jongen zijn goed op te kweken met pekelkreeftjes.
Antennebaarsjes zijn makkelijke eters, ze eten graag levend voer, maar ook diepvries- en
vlokkenvoer.

Naam: Barbus tetrazona
Nederlandse naam: Sumatraan
Herkomst: Indonesie
Tempratuur: 20-26
Ph: <7
Moeilijkheidsgraad: Enige kennis
noodzakelijk
Voeding: Alleseter
Zeer levendige scholenvis.
Houdt ze met minimaal 6 exemplaren,
want solitair gehouden vissen kunnen
agressief gedrag gaan vertonen.
Het is voor de vissen wel beter om een
grotere school te houden, dit ziet er
ook mooier uit.
Houdt ze niet met labyrinthvissen,
maanvissen of andere vissen die lange
vinnen of voelsprieten hebben, want daar zullen ze in bijten.
Het is een super mooi visje, dat met name in een wat grotere groep een lust voor het oog is.
Ook is mijn ervaring dat ze dan meer met elkaar bezig zijn dan met andere vissen. Bedenk
wel dat een volwassen Sumatraan tussen de 5 en de 7 cm groot wordt, dus een bak van
minimaal 1 meter is aan te raden. Veel vrije zwemruimte in de middelste en onderste
waterlaag is noodzakelijk. Zorg voor een donkere bodem en het liefst wat stroming.
Kies voor de inrichting van de bak stevige planten want zachte blaadjes worden soms
opgegeten.
Ze zijn echte alleseters, maar een afwisseling tussen vlokken en diepvriesvoer stellen ze zeer
op prijs.
In de groep zullen de mannetjes
uit gaan maken wie de leider
wordt. Dit levert spectaculaire
‘shows’ op, waarin ze al
draaiend om elkaar heen laten
zien wat ze allemaal in huis
hebben.!

Nederlandse naam: Platy rood
Herkomst: Midden Amerika
Temperatuur: 18-25
Ph: >7
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk
Voeding: Alleseter
De koraal Platy valt vooral op door de
prachtige diepe rode kleur en de iets
gedrongen vorm.
Een beplant aquarium van minimaal 60cm voldoet prima voor de weinig eisende stellende
Platy. Het is dan ook een zeer geschikte beginnersvis.
Ook qua inrichting stelt de Platy geen hoge eisen. Een donkere bodem en wat beplanting is
voldoende. Zeer vreedzaam en actief visje dat geschikt is voor het gezelschapsaquarium.
De Platy is in tientallen kleurvariaties te koop. Van geel, oranje, rood en zwart tot wit. Houdt
meer vrouwtjes dan mannetjes (de beste verhouding is drie vrouwtjes op een mannetje) dit in
verband met de constante toenaderingspogingen van het mannetje.
De mannelijke Platy heeft een puntige aarsvin, het vrouwtje een meer ronde aarsvin.
Bevruchte vrouwtjes zijn te herkennen aan de donkere "drachtigheidsvlek" en aan de
gespannen buik. Nadat ze ongeveer vier tot zes weken zwanger zijn geweest, gaan ze
bevallen. Platy's krijgen gemiddeld 40 jongen per keer. Het aantal kan echter ook oplopen tot
honderd.
Platy's zijn heel makkelijk in een aquarium te houden en doen het goed bij heel veel andere
vissoorten. De beste watertemperatuur is rond de 24 °C tot 27 graden.
Deze vis is vreedzaam tegenover alle andere soorten en kan bij alle andere soorten van
dezelfde waterkwaliteit worden gehouden. Deze vissen staan erom bekend dat ze goede
algenverdelgers zijn. Deze vissen houden zich op in alle lagen van het aquarium, maar
meestal in de bovenste. De kweek van deze vissen is gemakkelijk. Dit visje kweekt in bijna
alle watercondities. Het beste resultaat heeft men bij een neutrale ph (7) en een hardheid van
15 °DH. Zelfs in een gezelschapsbak met dichte beplanting en veel drijfplanten groeien de
jongen uit tot volwassen
exemplaren.

Tempratuur: 20-26

Naam: Poecilia velifera silver
Nederlandse Hoogvinkarper zilver
Herkomst: Mexico
Tempratuur: 25-28 °C.
Ph: 7,5-8,2
Voeding: Planteneter / alleseter
De hoogvinkarper (Poecilia velifera) is een vissoort die voorkomt in de regio van
het Mexicaanse schiereiland Yucatán. Deze tropische vis leeft vooral in langzaam stromend
water. Het is een relatief makkelijk te houden aquariumvis. De hoogvinkarper is een van
de eierlevendbarende tandkarpers.
Ze voelen zich het best thuis in een groot, afgedekt aquarium. Hoe groter het aquarium, hoe
groter de rugvin kan
worden. In de natuur
wordt deze doorgaans
veel groter dan bij
exemplaren die in een
aquarium worden
gehouden.
In de hoeken van het
aquarium is het beter
als men planten plaatst
en langs het oppervlak
mogen desnoods ook
nog drijfplanten. Deze
doen goed als dienst
voor de jongen van de
hoogvinkarper.
Het beste is als er
meer vrouwtjes en
minder mannetjes in
een aquarium
gehouden worden. Een
goede verhouding kan
zijn 6 vrouwtjes samen
met 3 mannetjes.
De mannetjes zijn bekend om het vechten met elkaar en dit doen ze door hun grote rugvin uit
te steken en zo proberen de andere te imponeren. Deze vissen kunnen wel samenleven met
andere vissen die aan dezelfde zorgeisen voldoen als de hoogvinkarper. De vissen leven in
meer alkalisch (hoge pH) of harder (kalkrijk) water, maar ze kunnen ook tegen brak of zelfs
zout water.

Naam: Pterophyllum scalare
Nederlandse naam: Maanvis zwart en gewoon
Herkomst: Peru
Temperatuur: 24-28
Ph: <7
De maanvis behoort tot de meest populaire
aquariumvissen. En dat is niet voor niets want
met hun typerende vorm en prachtige kleuren
is een maanvis een aanwinst in je aquarium.
Het zijn vrij rustige aquariumvissen, behalve
tijdens de voortplanting. Deze sierlijke
schoolvis heeft zoals de naam al aangeeft, de
vorm van een maan. Door deze vorm en hun
platte lichaam zijn ze bijzonder wendbaar en
bewegen ze zich met gemak tussen aquariumplanten heen. Houd er wel rekening mee dat
maanvissen wel 10 tot 15cm groot worden en dus een wat ruimer aquarium nodig hebben.
Minimaal 100/150 liter.
De maanvis kan prima met andere vissen worden gehouden maar houdt wel rekening met het
rustige karakter van maanvissen. Je kunt het beste wat rustige soorten bij elkaar zetten. Ook is
het niet handig kleine aquariumvissen erbij te plaatsen want dat ziet de maanvis als een lekker
hapje. Andersom geldt dat je geen barbelen zoals de sumatraan bij de maanvissen moet
plaatsen omdat deze aan de mooie lange vinnen van de maanvis zal gaan knagen.

De maanvis kan prima met
andere vissen worden
gehouden maar houdt wel
rekening met het rustige
karakter van maanvissen. Je
kunt het beste wat rustige
soorten bij elkaar zetten.
Ook is het niet handig kleine
aquariumvissen erbij te
plaatsen want dat ziet de
maanvis als een lekker
hapje. Andersom geldt dat je
geen barbelen zoals de
sumatraan bij de maanvissen
moet plaatsen omdat deze
aan de mooie lange vinnen
van de maanvis zal gaan
knagen.

Naam: Rasbora hengeli
Nederlandse naam:
Kleine kegelvlekrasbora
Herkomst: Thailand
Temperatuur: 22-25
Ph: <7
Voeding: Alleseter

Zijn Nederlandse naam is Siamese kegelvlekbarbeel, hij komt uit Sumatra en Thailand. De
grootte van deze rasbora is ongeveer 3 cm. Hij houdt van water met een PH-waarde tussen 57 en een temperatuur van 24-27°C. De GH-waarde mag variëren tussen 2 en 12.
De hengeli’s zwemmen het liefst in een niet al te dicht beplant aquarium, ze houden van veel
open zwemruimte. Deze kegelvlakbarbeel is erg makkelijk met eten, hij lust droogvoer,
levend voer en diepvriesvoer.
Dit visje is zeker een van de mooiste scholenzwemmers die er zijn; als er maar een weg
zwemt, gaat de rest er vrij snel achter aan. Het best kunt u de Siamese kegelvlekbarbeel
daarom houden in een groep van minimaal 5 stuks. Bij een aantal kleiner dan 5 zie je dat ze
wegkwijnen en dat is niet de bedoeling.
Het schooltje Siamese kegelvlekbarbeeltjes zwemt vaak 10/15 cm onder de oppervlakte. Het
zijn zeker geen druktemakers in het aquarium, dus ook goed te houden bij andere kleine
aquarium bewoners. Wij adviseren een aquarium met een minimale inhoud van 50 liter.
Als we ze aanschaffen is de kleur zeker nog niet om te zeggen “nou die wil ik ook in mijn
aquarium”. Maar als ze er een aantal weken zwemmen, zijn de visjes al wat meer op hun
gemak en dan hebben ze veel meer kleur.
Het is zeker een aanwinst in het aquarium!

Naam: Glossolepis
incisus
Nederlandse naam:
Rode regenboogvis
Maat: M
Herkomst: Nieuw
guinea
Temperatuur: 22-24
Ph: >7
Voeding: vlees /
alles

Vreedzame, nogal schrikachtige scholenvis. De bak kan ingericht worden aan de randen met
fijnbladerige planten. Er moet wel voldoende vrije zwemruimte overblijven.
Als voer kan alle levend voer gegeven worden, maar droogvoer wordt ook wel geaccepteerd.
Om de kleur te behouden moet regelmatig daphnia gegeven worden.
De kweek is redelijk eenvoudig. Als afzetmateriaal kan javamos gebruikt worden. Als de
eieren zijn afgezet en bevrucht, moeten ze verwijderd worden en in een aparte bak gebracht
worden. De jongen komen na een week uit en gaan onmiddellijk op zoek naar voedsel. Dit
kunnen azijnaaltjes of infuus zijn. De jongen groeien niet zo snel als andere regenboogvissen.
Het is een prachtige vis, zeker in een school van meer dan 7. Ze vragen wel veel ruimte, dus
een aquarium van 150 cm is wel gewenst. Volwassen Regenbogen worden wel tussen de 10
en 15 cm groot !

Naam:
Hyphessobrycon
pulchripinnis
Nederlandse naam:
Citroentetra
Herkomst: Brazillie
Temperatuur: 23-28
Ph: <7
Voeding: Vlees /
alleseter

De Nederlandse naam voor deze vis is citroentetra, deze naam dankt de vis aan de felgele
kleur in zijn vinnen. Hij is afkomstig uit Zuid-Amerika en leeft in het Amazonegebied
De temperatuur waarbij de citroentetra zich helemaal in zijn element voelt, is tussen de 24 en
de 30 graden. Een Ph-waarde tussen de 6.0 en de 7.2 is prima en de GH waarde tussen de 4 en
de 8.
De citroentetra heeft een ruitvormig lichaam. Vanwege deze vorm past hij goed in een
aquarium tussen vissen zoals neon’s, roodkopzalmen en kardinaal tetra’s, omdat deze van
vorm langgerekt zijn zoals vele soorten uit het Amazonegebied. Ook vanwege de ruitvorm
kan hij bijzonder goed gehouden worden in een aquarium met discusvissen, omdat hij door
die vorm lastiger op te eten is, wat met bijvoorbeeld kardinaaltetra’s wel kan gebeuren.
Het is een visje dat zowel in kleinere als in grote aquariums gehouden kan worden, met zijn
lengte van maximaal 3 tot 4 cm wordt de citroentetra niet groot. Het is een echte scholenvis
die u het beste kunt houden in een groepje van minimaal 5 stuks. Deze blijven dan bij elkaar
zwemmen in een mooie school, leuk om te zien.
Citroentetra’s zwemmen het meest in het midden van het aquarium waar ze zich het best
voelen tussen wat fijnbladige planten.
Mannetjes zijn te herkennen aan de wat bredere zwarte zoom in de rug- en anaalvin en ze zijn
iets groter dan de vrouwtjes. De mannetjes houden regelmatig schijngevechten en draaien dan
om elkaar heen met veel uiterlijke vertoon. Citroentetra’s kunt u daarom het best houden in
een groep met meer vrouwtjes dan mannetjes, de verhouding mag gerust 2 vrouwtjes op 1
mannetje zijn.

Naam: Trichogaster leeri
Nederlandse naam:
Diamantgourami
Maat: L
Herkomst: Zuid oost Azie
Temperatuur: 24-28
Ph: 7
Voeding: alleseter

Het karakteristieke orgaan van deze groep vissen is hun ademhalingsorgaan: het labyrinth. Dit
maakt deel uit van het systeem van ademhalen en zit geïntegreerd in hun "kieuwsysteem". Dit
orgaan laat toe zuurstof op te nemen uit de lucht als de zuurstofwaarden in het water te laag
uitvallen. Dit is veelal het geval in hun natuurlijke omgeving waar zij voorkomen; in kleine
bevuilde plassen.
Diamantgoerami's zijn schuimnestbouwers. Deze nesten kunnen bestaan uit een eenvoudig
aaneengesloten geheel luchtbellen of uit ingewikkelde structuren bestaande uit plantendelen.
Deze nesten zijn relatief groot en dik.

Naam: Corydoras panda
Nederlandse naam:
Pantsermeerval
Maat: L
Herkomst: Peru
Tempratuur: 20-25
Ph: 7
Moeilijkheidsgraad:
Kennis noodzakelijk
Voeding: Alles

Dit visje is van
oorsprong afkomstig uit
Zuid-Amerika maar
tegenwoordig worden ze
in grote aantallen
gekweekt.
De Corydoras panda stelt weinig eisen aan het water van het aquarium; een temperatuur
tussen de 22-30 graden, de PH-waarde tussen de 6.5 en de 8.0 en de GH waarde tussen de 212 is geen probleem.
Het is een visje dat we het beste in een groepje kunnen houden, want ze zijn de hele dag druk
met elkaar op de bodem van het aquarium. Omdat ze zich op de bodem van het aquarium
ophouden, is het ook beter om ze daar te voeren. Dit kunt u het beste doen met tabletten of
voederpillen, die zijn in vele soorten voor bodemvissen te koop en ook van een groot aantal
merken.
Ook is het belangrijk dat als we corydorassoorten houden, dat we op de bodem niet al te grof
grind gebruiken. Fijn zand of grind met een korrelgrootte tot 1.5 mm is primageschikt. De
vissen willen grondelen in de bodem en als het grind te grof of te scherp is, beschadigen hun
baardtasters of erger nog ze kunnen helemaal afslijten. Ook is te grof materiaal slecht voor
hun bek, waardoor ze dan problemen krijgen.
De Corydoras panda is een visje dat maximaal 4 cm groot wordt en het is prima in een
gezelschapsaquarium te houden. Als ze in een groepje gehouden worden (minimaal 3-5
stuks), komt het ook regelmatig voor dat ze eieren afzetten. Deze vrij grote eitjes komen
meestal na 4 tot 8 dagen uit, dit is afhankelijk van de watertemperatuur.

Heeft alles voor
uw huisdier
Spoorgracht 30
1781 CD, Den Helder
Telefoon: 0223-684878
www.blokkerdiervoeding.nl

Garnalen
Garnalen zijn geweldig in een aquarium, niet alleen omdat ze verrassend mooi zijn, maar ook
buitengewoon nuttig. Ze ruimen ongeveer alles op van algen tot voedselresten en doen dat
ongeveer de hele dag door. Het meest actief zijn ze tegen de avond als er wat minder licht
boven de bak brandt. Een absolute aanrader voor in het aquarium, als je maar voldoende
schuilmogelijkheden hebt zoals javamos en
alleen met medebewoners die garnalen niet
op het hoofdmenu hebben staan!
We hebben er weer voldoende in de
Visbeurs om eens te komen kijken!

Naam: Atyopsis moluccensis
Nederlandse naam: Moluksegarnaal ,
Mantisgarnaal
Herkomst: Indonesie
Temperatuur: 20-30
Ph: 6,2-7,5
Moeilijkheidsgraad: Enige kennis
noodzakelijk

Naam: Caridina multidentata
Nederlandse naam: Amanogarnaal ,
Japonica garnaal
Maat: 2-3
Herkomst: Japan
Temperatuur: 18-28
Ph: 6-8
Moeilijkheidsgraad: Enige kennis
noodzakelijk
Voeding: Algen

Tonina Fluviatillis
Te gebruiken voor : Aquascaping
Te gebruiken voor : Nano
Gewenste lichthoeveelheid : Veel
Blad kleur : Licht groen/geel
Plek in het water : Centrum
Groeisnelheid : Gemiddeld
Oorsprong : Amerika, Zuid
Temperatuur (°c) : 20-30

Justicia gendarussa
Hoogte
Lichtbehoefte
Temperatuur
Ph

20-30cm
Normaal
22-30C
6-7,5

Herkomst: Zuid-Oost Azië
Een harde plant die geschikt is samen
met Cichliden te houden.

Hygrophila polysperma - Belgisch
groen
Gewenste lichthoeveelheid :
Gemiddeld
Blad kleur : Licht groen/geel
Plek in het water : Achtergrond
Groeisnelheid : Snel
Gebruiksgemak : Gemakkelijk
Oorsprong : India
Temperatuur (°c) : 23-28
Hoogte (cm) : 15-50
Hele gemakkelijke, dankbare plant
die het vaak het langste voldhoudt
in een wat minder ontwikkeld
aquarium. Het grappige is dat hij
langzaam groeit bij weinig licht en
sneller bij veel licht. Meestal is dat
andersom omdat de plant naar het licht groeit. Met voldoende CO2 blijft wel de kleur en de
compactheid veel mooier

Alternanthera cardinalis
Gewenste lichthoeveelheid : Veel
Blad kleur : Rood
Plek in het water : Achtergrond
Groeisnelheid : Gemiddeld
Groeisnelheid : Snel
Oorsprong : Amerika, Zuid
Temperatuur (°c) : 23-28
Hoogte (cm) : 25-50
"Een bijzondere achtergrondplant
die door zijn diep rode kleur super
contrasteert met de meeste andere
planten. Van alle alternanthera
soorten heeft de cardinalis het
breedste blad. Bij 100% kunstlicht
wordt hij vuurrood, terwijl hij bij
100% daglicht bijna groen wordt!
Om de felrode kleur in het water te
behouden moet je hem wel wat
extra ijzer geven, dus bijv. een
voedingskorrel in de grond
drukken."

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
wij die samen met u kunnen oplossen.
Nieuwe leden / donateurs:

vragen of

Visbeursnieuws van Tom

lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

Door omstandigheden zijn er diverse kunststof aquariumplanten binnen
gekomen deze plantjes zijn er in diverse maten en kleuren het is niet helemaal
mijn ding maar bij een aantal planteneters zullen deze planten in ieder geval
blijven staan,
Deze kunststof aquariumplanten zijn vanaf € 1,00
Ook uit deze partij fotoachterwanden met de maten: 60x30cm, 100x50cm en
150x60cm en deze zijn vanaf € 3,00
Ook zijn er weer voldoende keramische pijpjes, filterwatten etc.
Lang weggeweest de aquariumstofzuiger op batterijen, nu zijn ze weer binnen
de bodem tussendoor schoonmaken is nu een fluitje van een cent en dat voor
maar € 13,95
We hebben binnen gekregen 2e hands Juwel binnen filter van 1500 liter per uur
het zijn er twee stuks en gratis af te halen in de visbeurs.

Tom Looijestein

