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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

Vacant

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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“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

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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Het zal dit jaar spannend worden...........

Aan de hand van deze opmerking wil ik jullie eens vertellen wat er zich achter de
schermen afspeelt bij de Glasbaars.
Een paar jaar geleden is de kantine volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een sfeervolle plek waar je iedere zaterdag en woensdagavond terecht kan voor thee, koffie etc.
en natuurlijk een goed gesprek al dan niet over de hobby. De Visbeurs staat vol met
van alles voor in en buiten je aquarium, bestellingen worden gedaan, watermetingen
worden gratis uitgevoerd, er wordt advies gegeven en problemen worden opgelost. In
de schuur worden bakken voor leden gemaakt of hersteld, pompen gerepareerd, afdekplaatjes gesneden en kweekbakjes in elkaar geplakt.
Naast deze meer zichtbare zaken is er natuurlijk ook de administratie, het maken van de
pasjes, de inkoop, de financiën, de organisatie van workshops, Vivarium, lezingen,
keuringen etc.
Als je al deze activiteiten en diensten op een rijtje zet dan is de Glasbaars eigenlijk een
klein bedrijfje waar, door een handvol vrijwilligers, enorm hard gewerkt wordt om al
dit moois te kunnen bieden aan een grote groep aquarianen. Dat is natuurlijk super,
maar het is ook kwetsbaar omdat we globaal spreken over een stuk of 10 mensen die
zorgen voor de continuïteit. En dat is nu precies mijn zorg! Het zal dit jaar spannend
worden of we het rooster voor de kantine en de Visbeurs weer waar kunnen maken.
Ik hoef natuurlijk niemand uit te leggen wat de mogelijke consequenties zijn, dus bedenk eens welke bijdrage jij kan leveren om het wat minder spannend te maken! Zeker
voor de Visbeurs gaat het maar om een paar uur in de maand op een zaterdag of woensdagavond. Je wordt ingewerkt, krijgt een prachtige herkenbare polo en je werkt vrijwel
altijd met een collega. We willen jou er graag bij hebben!
In de visbeurs zag ik weer heel wat moois rondzwemmen en zoals jullie weten: zwemt
je vis er niet bij, dan kan Tom ze vrijwel altijd bestellen!
Iedere zaterdag en woensdagavond is er veel kennis en kunde ‘in huis’ om al je vragen
te beantwoorden, staat de visbeurs weer vol met interessante aanbiedingen en is de koffie nog steeds gratis!

Tom Wensink
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algemene ledenvergadering
Op woensdag 10 april om 19.30 uur is iedereen welkom op de algemene
ledenvergadering waarbij de volgende punten op de agenda staan:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opening, mededelingen en ingekomen stukken
Notulen Algemene ledenvergadering 2018
Jaarverslag penningmeester
Jaarverslag visbeurscommissie
Verslag kantinecommissie
Verslag financiële commissie
Vaststellen contributie 2020
Vaststellen begroting 2019
Rondvraag
Sluiting

Nieuws van de penningmeester

Betalen via je mobiel
Wij gaan mee met de toekomst
vanaf nu kunt u ook via u mobiel betalen in de visbeurs

Het bedrag overmaken naar NL80INGB0001618092
t.n.v.Aqauriumvereniging De Glasbaars
Pinnen wordt ook mogelijk alleen bedenk dat het pinnen de vereniging 3,5 %
van het pinbedrag kost aan onkosten
Dus het verzoek van mijn zijde is contant of mobiel betalen
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Redactie
We zitten al weer februari is bijna voorbij maar 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. Mensen
we hebben mensen nodig wie kan er helpen

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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Vissen
Herkomst
:Zuid amerika
Verspreiding :Peru
Plaatsing
:School
Temperament :Zeer vredelievend
Waterlaag
:Boven
Stroming
:Matig
Kweek
:Substraatlegger
Lengte
:min 4cm
:max 5cm
Temperatuur :min 23ºC :max 28ºC
pH min: 6
GH min: 2
KH min: pH max: 7
GH max: 8
KH max: Voer soort
:Omnivoor
Voer Alleseter, voorkeur voor zwarte muggenlarven en fruitvliegjes
De bijlzalm komt uit de familie der Gasteropelicidae en is onderverdeeld in 3 geslachten:Carnegiella, Gasteropelecus en Thoracocharax. De verschillen in de verzorging zijn minimaal. De belangrijkste verschillen voor de koper is vaak het uiterlijk en de vissen worden vaak
onder de namen: Zilver of Gewone Bijlzalm (Carnegiella martha) en de Gemarmerde bijlzalm
(Carnegiella strigata) verkocht. De buik van de Zilver Bijlzalm is uiteraard Zilver. De buik van
de Marmer Bijlzalm is bruin gemarmerd, zie ook de foto's onder. Het geslacht Gasteropelecus
bevat de grootste bijlzalmen en wordt wat minder vaak aangeboden: de Gasteropelecus wordt
zo'n 6 centimeter en de Gasteropelecus maculata haalt zelfs de 9 centimeter; De bijlzalmen uithet
Carnegiella geslacht blijven wat kleiner tot zo'n 4,5 centimeter.
Deze soort kent een zeer groot verspreidingsgebied in Zuid Amerika en komt bijvoorbeeld voor
in het Amazone gebied, Guyana, Venezuela, Colombia en Peru.
Zoals de naam al aangeeft heeft de vis een bijlvormig uiterlijk, hij heeft een rechte rug en zijn
borst is als een bijl laag naar benedenhangend. De borstvinnen zijn zeer sterk waarmee de bijlzalm zeer snel kan zwemmen en hierdoor zelfs uit het water kan komen zodat hij daar een kleine
glijvlucht kan maken. In het wild doen ze dit met hele scholen tegelijk om te ontsnappen aan
roofdieren. Het mag duidelijk zijn dat het aquarium voorzien moet zijn van een goede afdekking
om te voorkomen dat ze uit het aquarium springen. Het is dus ook een scholenvis, dus minimaal
6 visjes bij elkaar houden; liever zelfs meer.

De bijlzalm houdt zich voornamelijk op in de bovenste waterlaag en houdt van iets gedempt
licht, drijfplanten waar hij onder kan schuilen worden zeker gebruikt en komen ook zijn kleur ten
goede. Bij een te felle verlichting zal zijn kleurpatroon verbleken. Over het algemeen is het ook
een schuw visje, geef hem dan ook voldoende schuilplaatsen in de vorm van planten en drijfplanten en houdt hem niet samen met al te agressieve vissen.
Deze soort woont in de bovenste waterlaag en zijn voedsel moet daar dan ook op zijn aangepast:
zwarte muggenlarven, drijvend droogvoer, fruitvliegjes, droog gevroren artemia en droog gevroren rode muggenlarven zolang het maar niet te groot is en blijft drijven.
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Planten
Familie
Herkomst
Plaats
Max. hoogte
Temperatuur
Lichtbehoefte
Ph

: Alternanthera reineckii
: Zuid-Amerika
: Achtergrond, middenzone
: 50cm
: 20 - 26 graden
: veel
: 6 tot 7.3

Deze plant is zeer geschikt als contrastplant in de middelste en achterste zone van het
aquarium. Voor een mooie groei is een sterke belichting, extra CO2 en meststoffen
noodzakelijk. Ook moet er regelmatig wat ijzer worden toegevoegd. De stengels
moeten niet te dicht op elkaar gezet worden omdat dan de onderste bladeren
verslijmen.

De vermeerdering vindt plaats door middel van toppen. Ook zijn ze vrij eenvoudig in
een emerse kweek te vermeerderen
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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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De Glasbaars over op LED en Zonnepanelen
Firma Taylor bedankt!
De Glasbaars heeft in de loop der jaren een kring van ‘meedenkers’ en ‘meedoeners’
opgebouwd. Hier zijn we super blij mee, maar we realiseren ons ook dat dit meedenken
en meedoen zich veelal achter de schermen afspeelt waardoor deze absolute meerwaarde voor veel leden verborgen blijft. Dat mag best anders vindt het bestuur!
In de afgelopen periode heeft de firma Taylor een substantiële bijdrage geleverd door
samen met het bestuur een plan te ontwikkelen om de Glasbaars te ‘vergroenen’ naar
een vereniging die laat zien het serieus te nemen met het begrip ‘energie zuinig’.
Met de plaatsing van 30 zonnepanelen en het vervangen van alle traditionele Tl verlichting door LED is het totale elektriciteitsverbruik met ruim 75% afgenomen!
Door de samenwerking met de firma Taylor is onze investering beperkt gebleven en
kunnen we terugkijken op een prettig en professioneel verlopen traject met dit fantastische resultaat tot gevolg!
Hierbij nogmaals onze dank aan de firma Taylor!

Duurzaam stroom
Huid gestand van de opbrengst
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Vissen
Boraras maculatus – Dwergrasbora
Dit extreem kleine visje heeft een oranje kleur, op de rug is het meer rood terwijl de buik
geler is. Er is ook een beetje een olijfgroene waas over het lichaam. Op het lichaam is
een donkerblauwe vlek te vinden. Bij de staartwortel en vlak onder de vinnen zijn ook
blauwe vlekjes te vinden. Het vrouwtje is vaak wat groter en voller dan het mannetje. Al
met al worden ze niet groter dan zo’n 2,5 centimeter. Je kunt deze visjes alleen samenhouden met andere “mini” visjes anders eindigen ze
als voer.
Synoniemen: Rasbora maculata, Boraras maculata.
Herkomst
Maleisië, Sumatra, Singapore, ZO-Azië.
Het Aquarium
De kleuren van de vis komen mooier uit in een aquarium met een donkere bodem en een gedempte verlichting door gebruik te maken van drijfplanten. Het gebruik van hout in het aquarium zorgt
voor een natuurlijke uitstraling die dicht bij de natuurlijke omstandigheden zit. De vissen
leven voornamelijk vlak langs de oever en dan vooral tussen in het water hangende
takken en wortels van planten. Een goed beplante zone in het aquarium is ook aan te
bevelen zodat de vissen zich daar goed kunnen verschuilen. Ze houden wel van wat
zonlicht in het aquarium. Je kunt ze in een gezelschapsaquarium houden met andere
kleine soorten, maar in een speciaalaquarium komen ze beter tot hun recht.
Water
Temperatuur: 23-26 graden.
PH: 5-6,5
GH: 4-12
Voeding
Het is vanzelfsprekend dat je ze alleen kleinere voersoorten kunt geven, zoals watervlooien, cyclops en artemia-naupliën. Ook fijngewreven droogvoer lusten ze wel.
Karakter
De dwergrasbora is een heel vreedzaam en beweeglijk scholenvisje die je minimaal
met 7 stuks kunt houden, maar liever meer. Het is een echte scholenvis die wegkwijnt
als hij niet genoeg soortgenoten om zich heen heet. Tijdens het baltsen worden de
vrouwtjes behoorlijk achterna gezeten door de mannetjes. Ze zwemmen in de middelste en onderste waterlagen.
Kweek van de Boraras maculatus – Dwergrasbora
Het zijn niet de makkelijkste visjes om te kweken. Het beste is om in een aparte kweekbak met zacht zuur water een aantal visjes over te brengen. Als de temperatuur wordt
verhoogd naar 27 graden zal dat het afzetten van eitjes bevorderen. Het aquarium moet
worden ingericht met veel fijnbladerige planten zoals javamos. Er zou ook kunnen worden gekozen voor een legrooster om te voorkomen dat de eitjes worden opgegeten.
Het zijn vrijleggers die ongeveer 50 eieren produceren. Na het leggen moeten de ouderdieren worden uitgevangen. De eitjes zullen na 1 a 2 dagen uitkomen. De jongen
zijn te voeden met het fijnste stofvoer.
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Planten

Familie:
Asteraceae
land:
Zuid-Amerika
Hoogte:
30-60 cm
Licht:
Veel
Temperatuur: 15-28ºC
Water hardheid: Zacht/Medium
pH:
5-7
Plaats:
Achtergrond, middenzone

Omschrijving:
De Gymnocoronis is een krachtige moerasplant. De bladeren zijn lancetvormig en
lichtgroen van kleur. Hardheid en pH waarde zijn niet echt belangrijk maar een goede
belichting is zeker van belang, anders worden de onderste bladeren lichter van kleur en
de internodiën worden te lang. (internodiën= de lengte tussen de knopen/bladeren, van
het ene blad naar het andere blad)
Het is aan te bevelen de planten in een geleidelijk oplopende groep te planten, waarbij
de stengels afzonderlijk worden geplant.
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Vissen
Familie Cyprinidae
Lengte 5 cm
Wetenschappelijke
Eirmotus octozona
Nederlandse
Eirmotus octozona
Herkomst
thailand
Temperatuur
24 - 26°c
Afmetingen
0 cm
Hardheid
8,0-1,2 - °dH
Zuurtegraad
7,5-7,0 - 0,00pH

Plaats
Bodem - Midden
Voortplanting
Eierbarend
Broedplaats
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Planten
Rotala boshi
Nederlandse naam:
Alternatieve namen:
Continent van herkomst:
Plaats in aquarium:
zone
Maximale lengte:

Rotala Bossii
Rotala Bossii, Rotala
Bossi, Rotala Bosii, Rotala Bosi
Azië
Voorgrond en midden-

20 cm

Een relatief snel groeiende plant die het goed doet in het midden of achterin het
aquarium.
De Rotala Boshi Nanienshan is een mooie snelgroeiende aquariumplant afkomstig uit de moerasgebieden van Azië. Als contrast met de vooral groenkleurende aquariumplanten komt deze aquariumplant met olijfgroen tot rood mooi tot
zijn recht. Vooral bij veel lichtinval kleur de Rotala Boshi Nanienshan prachtig
rood.
We zijn erg gecharmeerde van de Rotala familie. Mede omdat je veel plant
voor je geld hebt dankzij de hoge groeisnelheid. Het is een vrij eenvoudige
plant die dus goed zou kunnen bijdragen aan de opstartfase van uw aquarium.
Als de plant voldoende licht krijgt groeit hij uit tot een indrukwekkende bos. U
kunt de plant vermeerderen door deze te stekken.
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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
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.

25

a.v. “De Glasbaars”

Vissen
Hyphessobrycon herbertaxelrodi - zwarte Neon Tetra
Vindplaats:
Zuid-Amerika, o.a. in Brazilië.
Minimale bakmaat: 80 cm.
Lengte:
4 tot 5 cm.
Gedrag:
Leuke scholenvis die alleen zeer slecht
schoolt (tenzij er gevaar is, dan is een grote school zeer
spectaculair). Zowel mannen als vrouwen houden soms
kleine schijngevechtjes. Bij gevaar vormt de groep 1 grote school, wanneer je een
groep van 30 of meer hebt is dat een schitterend gezicht.
Helaas zwemmen ze een groot deel van de dag individueel door het aquarium
Voeding: Alles wat in hun bek past zullen ze eten, voedsel op plantaardige basis is
niet geschikt als hoofdvoer!
Inrichting: Bij voorkeur een dicht beplantte bak, maar ook een aquarium met veel
hout, bladeren op de bodem (hier willen ze nog weleens tussen scharrelen op zoek naar
voedsel) en lange drijfplanten is zeer geschikt.
De vissen zijn het mooist in een donkere bak met een donkere achtergrond. Ze zullen
dan ook hun mooiste kleuren laten zien (de witte streep kan zelfs groenig kleuren!).
Een vrij sterke oppervlakte stroming en een deel waar amper tot geen stroming is is aan
te raden. Ze zijn er dol op om tegen de stroming in te zwemmen, maar hangen ook
graag op plekken zonder stroming.
Waterwaarden: pH: 5,5 - 6,5 GH: 2 - 5
Temperatuur: 20 - 28 graden
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.
Kweek:
Mannen zijn wat slanker dan vrouwen. Wanneer je over turf filtert zullen
de vissen paarneigingen krijgen. Een groepje mannen gaat dan door de gehele bak achter 1 vrouw aan. De eieren worden afgezet in fijne beplanting of bijv. de wortels van
drijfplanten. Mijn vissen heb ik nog niet zover gekregen ze de eieren af te laten zetten.
Medebewoners: Maakt niet echt uit, Maanvissen en andere grote vissen kunnen ze
wellicht als voer aanzien (alhoewel ze voor Maanvissen misschien wat te fors zijn).
Groepsgrootte: 12 tot 15 stuks.
Opmerking: Dwergcichliden kun je het beste bijvoeren als je deze combineert met
zwarte neons. Het zijn flinke vreetzakken die al het voer voor de wat tragere Cichliden
wegkapen.
Een vrij sterke oppervlakte stroming kan ook helpen.
Kortom:
een zeer mooie en leuke vis voor de mensen met wat meer ervaring.
Ondanks de voedselconcurrentie een mooie combinatie met Dwergcichliden.
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Planten
Heteranthera zosterifolia – Sterrenkruid
Herkomst: Zuid-Amerika
De Heteranthera zosterifolia zoals deze eruit ziet als hij bovenwater is gekweekt
Hoogte: 10-40 cm
Temperatuur: 23-28ºC
Licht: Nor maal / Veel
Omschrijving
Smalbladig, lichtgroene plantjes met drie zeer slanke lengtenerven. De blaadjes zijn 3 à
5cm. lang en ca. 5mm. breed. Naar boven toe staan de blaadjes dichter tegen elkaar
zodat men bij een bovenaanzicht de indruk krijgt op een ster te kijken vandaar de Nederlandse naam STERREKRUID. Bij veel licht, als men de plant laat doorgroeien naar
het wateroppervlak, is een doorsnede van 10cm. per ster geen uitzondering. Zoals gezegd groeit de plant het best onder redelijk veel licht, zorg er wel voor dat het licht de
plant ook kan bereiken dus vermijd andere overhangende planten.
De Bodem
De bodem moet bestaan uit een zachte bodem waar de plant zijn voedingsstoffen kan
vinden. In eerste instantie lijkt het toevoegen van voeding in de bodem voor de Heteranthera zosterifolia niet nodig. Het is echter een zeer snel groeiende plant die de bodem zonder toevoeging redelijk snel kan uitputten. Om de plant weer aan het groeien te
krijgen kun je mineraalhoudende korrels vijverplantenmest en gele klei bij de wortels
plaatsen.
Onderhoud
Door de snelle groei van de Heteranthera zosterifolia - Sterrenkruid moet hij ongeveer
twee wekelijks worden gesnoeid. Dit kan op twee manieren. Je kunt de toppen afknippen, de stengel zal al snel nieuwe scheuten maken en naar boven toe nieuwe sterren
tonen. Doe je dit te vaak dan zal de plant steeds kleinere sterren maken. De wortels
gaan een dichte mat in de bodem vormen en nemen steeds minder effectief voeding
op.
De tweede methode werkt beter voor het aquarium. Knip een top af en verwijder voorzichtig de oude stengel met wortels en al. De nieuwe stengel zal al snel wortels maken
en uitgroeien tot een mooie frisse waterplant.
Opmerkingen

Decoratieve, gemakkelijk te houden plant, die in zacht en
hard water goed groeit. Al naar grootte van het aquarium
worden de stengels in de middelste of achterste zone geplant.
Wanneer u de plant kort houd kunt u deze ook gemakkelijk
gebruiken als voorgrond plant.
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Vissen
Regenboogvis
Lengte Man
Lengte Vrouw
Familie
Herkomst

14 Centimeter
14 Centimeter
Melanotaeniidae
Ayamaru-meer,
Nieuw-Guinea, Australië
Dieet
Omnivoor
Broed Gedrag Zet af in fijnbladige planten
Temperament Vredelievend
Temperatuur 23 - 26
pH
7.0 - 8.5
GH
8 - 12
Herkomst:

Ayamaru-meer, Nieuw-Guinea, Australië.

Uiterlijk:
Lengte 14 cm. Het is een van de bekendste Regenboogvissen, zoals hun
naam al zegt hebben deze vissen prachtige kleuren. De mannetjes zijn meer gekleurd
dan de vrouwtjes.
Inrichting: Voor deze vissen is een aquarium nodig van minimaal 1 meter. De bak
inrichten met losse randbeplanting en javamos. Met een donkere bodem komen hun
kleuren beter tot zijn recht. Zorg voor veel vrije zwemruimte. De vissen worden groter
naarmate ze ouder worden. Deze stevige zwemmers hebben op termijn dan ook een
groter aquarium nodig van zo'n 160 centimeter.
Water:
PH: 7-8,5
GH: 8-12

Temperatuur: 23-26 graden.

Voeding:
De Regenboogvis is een alleseter met een voorkeur voor levend voer,
maar ook droogvoer kan gegeven worden.

Karakter: Het is een scholenvis, en een van de weinige soorten waarbij je meer
mannen kunt houden dan vrouwen. Ze zijn voor het eerst in 1982 naar Europa gebracht, en sindsdien is het een van de populairste aquariumvissen. Het is een goede
soort voor in een gezelschapsbak.
Kweek:
De kweek is vrij eenvoudig, gebruik een ruime kweekbak met fijnbladige
planten zoals javamos. De eitjes worden tussen de planten afgezet gedurende een paar
dagen. Na de eiafzetting kun je het beste de ouders uitvangen, en de jongen opkweken
met stofvoer.
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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 binnen dit
kader gratis met uitzondering van bedrijven.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS

29

a.v. “De Glasbaars”

Visbeursnieuws van Tom
lage prijzen en
prima kwaliteit in
de Visbeurs

Vanaf deze kant wens ik u een aquarioot achtig 2019 met alle gezondheid voor u en u
familie en al u huisdieren en dat het maar weer een prachtig jaar mag worden.
Bijna altijd klein en vrij prijzig maar nu in de aanbieding de Corydoras Panda deze
pantsermeerval is nu met de maat ML voor het kleine prijsje van € 2,40 zolang de voorraad strekt,
Je altijd gestoord aan een zichtbare verwarming nu verkrijgbaar de ultieme camouflage
voor het verwarmingselement deze is verkrijgbaar in drie maten S, M en L en de prijs
is vanaf € 6,95.
Voor het wat grotere aquarium zijn binnen gekomen volwassen Melonotia Boesemani
regenboogzalm voor het kleine prijsje van € 4,95.
Mocht u nog een TL zoeken dan zijn ze nu echt bijna voor niets voor maar € 5,00 per
stuk kunt u ze uitzoeken, maar koopt u een reflector dan mag u een TL lamp voor €
0,00 uitzoeken.

Tom Looijestein
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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