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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

Martijn Klaver

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. 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

19-10-2019
16-11-2019

Onderwerp

Tijd

Huiskeuring
Uitslag

Verenigingsinformatie
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‘Probeer eens wat nieuws’
Afgelopen week stond ik in de Visbeurs met iemand te praten die mij wat foto’s en filmpjes van zijn aquarium liet zien. Hoewel hij al jaren een aquarium
had, bleek een hardnekkig algenprobleem maar niet weg te gaan. Speurend op
het internet ontdekte hij een bijzondere manier van filteren, een plantenbak boven het aquarium!
Aquariumwater wordt door een pompje omhoog gebracht en stroomt in de
plantenbak gevuld met hydrokorrels waar de planten in stonden, en via een
overloopje weer terug in het aquarium. Het voedingrijke water is een uitstekende mest voor de planten in de plantenbak waardoor ze uitstekend groeien.
Doordat de voeding gebruikt wordt door de planten is er weinig meer over voor
de algen. Een slimme en zo bleek een succesvol plantenfilter, want het water is
inmiddels prachtig helder en het algenprobleem lijkt opgelost.
Een andere ontdekking werd gedaan door Kees, ook een ervaren aquariaan. Op
bezoek bij een hobbygenoot viel hem op hoe mooi helder zijn hoekbak er bij
stond. Zelf in het bezit van een forse bak 220x50x50 maakt Kees gebruik van
filtermateriaal op carbon basis, ververst wekelijks 100 liter water en voegt dan
voeding toe. De tip die Kees meekreeg was om eens Zeoliet te gebruiken als
filtermateriaal. Immers, zo werd hem verteld, wordt de voeding er door de
aquariumkool met enkele dagen weer uitgefilterd en hebben de planten er niets
aan. Met deze wijsheid is Kees de volgende dag aan de gang gegaan en is zeer
te spreken over het resultaat. Het water is kristalhelder en zoals hij mij met enthousiasme vertelde, ‘de plantjes hoor ik groeien’.
Twee leuke voorbeelden die ook jou kunnen inspireren om eens wat nieuws te
proberen. Of je hetzelfde resultaat krijgt is natuurlijk niet te garanderen, maar
het blijkt wel de moeite waard te zijn om eens met een mede-aquariaan te praten over de hobby. Wie weet zit er dan tussen de ervaringen en de tips ook voor
jou de oplossing tussen waar je al zo lang naar op zoek bent!
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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Nieuws van de penningmeester

Bestuur mededeling
Tijdens de ledenvergadering van 10-4-2019 is er met algemene
stemmen aangenomen voor een verhoging van het basis contributie van de vereniging
Van 35,00 naar 37,00 op jaarbasis
Met ingang van 01-01-2020 houdt dit in
Donateurschap naar
Lid met NBAT naar
Lid NBAT met blad
Jeugdlid NBAT met blad

€ 37,00
€ 53,00
€ 78,00
€ 70,00

Tevens zal er J.Lelierse weer de jaarlijkse keuring op zich nemen
dit jaar voor de Glasbaars
Huiskeuring = 19-10-2019
Uitslag = 16-11-2019
De HR W.d.Graaff is wederom onze Clubfotograaf en begeleider
dit jaar
Namen het Bestuur
Willem Hiddingh
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Redactie

We zitten al weer in Juni en 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.

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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Planten
Vallisneria spiralis - Rechte vallisneria
Gewenste lichthoeveelheid : Gemiddeld
Blad kleur : Donker groen
Plek in het water : Achtergrond
Groeisnelheid : Snel
Gebruiksgemak : Gemakkelijk
Oorsprong : Amerika
Oorsprong : Azië
Temperatuur (°c) : 18-28
Hoogte (cm) : 30-60

De Vallisneria is een van de bekendste en opvallendste aquariumplanten. Met
zijn lange stengels kan hij je volledige aquarium doorgroeien. Dat geeft een
prachtig gezicht. Een decoratieve aanwinst voor je aquarium. De Vallisneria
moet wel gesnoeid worden zodat hij zijn kracht en schoonheid behoudt. Bij
aankoop zit vaak een loodje om de waterplant heen. Zorg dat je het loodje rond
de plant eerst verwijdert. Het kan ook zijn dat er glaswol omheen zit. Probeer
dit dan zoveel mogelijk eruit te pulken, zonder de wortel te beschadigen. Lukt
dat niet goed, lekker laten zitten.
Bekijk de waterplant nog even goed op dode bladeren en verwijder deze eventueel. Druk vervolgens de Vallisneria met wortel en al in de bodem maar zorg
dat het begin van de bladeren boven het substraat uit komt. Het stekken van de
Vallisneria is bijzonder eenvoudig omdat de plant zijscheuten krijgt. De zijscheut zit met een wortel vast aan de moederplant. Het is prima mogelijk om de
wortel tussen beide door te breken en de kleine dochterplant ergens anders in je
aquarium te planten. Zorg er wel voor dat de dochterplant al redelijk in ontwikkeling is. Ze moet wel voldoende ontwikkeld zijn om zelfstandig te groeien.
Een aantal bladeren van de dochterplant moeten minimaal 5-10cm lang zijn.
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Vissen
De Platy (Xiphophorus maculatus),
ook wel plaatje genoemd, is een populaire tropische vissensoort. Hij behoort
tot de familie van de Poeciliidae en is
daarom een levenbarende soort. Hij is
nauw verwant aan de zwaarddrager
(Xiphoporus helleri). De soort komt uit
Midden-Amerika (Mexico).
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.
Wanneer het vrouwtje sterk wordt achterna gezeten door de mannetjes dan
weet men dat het vrouwtje zal over gaan tot het baren van haar jongen. Deze
vissen zijn levendbarend men zal de visjes dus onmiddellijk zien rondzwemmen. ze zijn na ongeveer een jaar volwassen, maar kunnen al na 3 tot 4 maanden paren.

12

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS

13

a.v. “De Glasbaars”

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

Duurzaam stroom
Opbrengst Mei 2019
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Notulen van de algemene ledenvergadering
a. v. “De GLASBAARS” VERENIGING VOOR HOUDERS VAN AQUARIA Koninklijk goedgekeurd 20 januari 1971 Opgericht 1 november 1949
Aangesloten bij de N.B.A.T.
Ingeschreven bij de K.v.K. te Alkmaar, nr. 40634551 Correspondentieadres: Postbus 6016, 1780 KA Den Helder

Notulen van de algemene ledenvergadering welke werd gehouden
op 10 april 2019. Locatie: Verenigingsgebouw aan de Rozenstraat
17a te Den Helder
Bestuur: Voorzitter: Tom Wensink, Penningmeester: Willem Hiddingh, Commissaris Materieel: Mark Hoelandt
Adviseurs: Tom Looijestein, Ronald van ’t Ent
Afwezig: Betty Vellinga (secretaris), Niels Roon (bestuurslid/PR)
Aanwezig: 10 leden/donateurs (inclusief bovenstaande bestuursleden)

Opening, mededelingen en ingekomen stukken. De voorzitter opent de
vergadering om 19:45 uur en heet iedereen van harte welkom. De
voorzitter deelt mee dat er overleg is geweest met de notaris over het
gebruik van de steeg. Zowel uit dit overleg en de info van het Kadaster
blijkt dat wij eigenaar zijn van 1/3 van de steeg, dat er geen
beperkende afspraken zijn gemaakt over het gebruik. Uiteraard houden
we ons aan eerder gemaakte interne afspraken dat er niet in/voor de
steeg geparkeerd wordt, maar dat laden/lossen, fietsen/lopen onbeperkt
zijn toegestaan, waarbij we overlast voor de aanwonenden zoveel mogelijk beperken.
Hoogtepunten: de mooie uitslagen van de keuringen en het plaatsen van de
zonnepanelen.
Zorgpunten: gebrek aan ondersteunende activiteiten van leden in de
Visbeurs, maken van het clubblad en voorkomende klussen. Mogelijk
16
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kan dit leiden tot een beperking van de openingsdagen.
Jaarverslag bestuur: Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 6 april 2018. Er
zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter en de penningmeester
ondertekenen de notulen.
Jaarverslag penningmeester: Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen
opmerkingen.
Jaarverslag visbeurscommissie: Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen
opmerkingen.
Jaarverslag kantinecommissie: Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen
opmerkingen. Update: Mark neemt contact op met Richard om het beheer over te nemen.
Jaarverslag financiële commissie: Fred Tak en Mark Hoelandt zijn geen
onregelmatigheden tegengekomen in de boekhouding en geven hun
goedkeuring. Fred doet dit per mail omdat hij niet aanwezig kon zijn
bij deze vergadering. Willem wordt gecomplimenteerd met zijn werk
als penningmeester!
Vaststellen contributie 2020: Om de contributie in de pas te laten lopen met
de gestegen kosten, wordt deze verhoogd met 2,- euro per jaar met
ingang van 1 januari 2020. Het bedrag dat ten goede komt aan de Glasbaars is nu 35,- euro en wordt dus 37,- euro in 2020. Dit voorgenomen
besluit wordt goedgekeurd door de aanwezige leden.
Vaststelling begroting 2019: Deze wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Rondvraag: Wisselen van energieleverancier wordt voorlopig niet gedaan.
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Eerst wil het bestuur meer inzicht in het feitelijke verbruik in combinatie met de opbrengs van de zonnepanelen.
Martijn geeft aan af en toe extra op zaterdag in de Visbeurs te willen
staan. Met dank wordt dit door het bestuur aanvaard.
Jeroen vraagt wat er van het idee is terechtgekomen om ervaren aquarianen ‘bakkenbezoek’ te laten afleggen bij leden die dit wensen. Het
bestuur geeft aan dat dit een prima idee is, maar dat de prioriteit
vooral is gelegd bij de bezetting van de Visbeurs en de Kantine. Dit
blijkt al dermate lastig dat het ‘bakkenbezoek’ nog niet is georganiseerd.
Mark (Commissaris Materieel) gaat er voor zorgen dat de lekkage van
het dak gerepareerd gaat
worden en dat voor de zomer het buiten-schilderwerk gepland gaat
worden.
De voorzitter bedankt de leden en donateurs voor hun komst en biedt
iedereen namens de vereniging een drankje aan. De vergadering
wordt om 20.30 uur gesloten.

Notulist: Tom Wensink
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Planten

Rotala boshi
Nederlandse naam:
Alternatieve namen:

Continent van herkomst:
Plaats in aquarium:
Maximale lengte:

Rotala Bossii
Rotala Bossii, Rotala Bossi,
Rotala Bosii, Rotala Bosi
Azië
Voorgrond en middenzone
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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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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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

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS

“Tussen Lange Jaap en Kuitje”

Vissen
Naam: Aplocheilichthys normani
Nederlandse naam: Afrikaans blauwoogje
Maat: m
Herkomst: Afrika
Tempratuur: 22-26
Ph: 6,5-7
Moeilijkheidsgraad: Enige kennis
noodzakelijk
Voeding: Vlees / alleseter
Een zeer vreedzaam visje dat niet groter wordt dan ongeveer 4cm. Klein droogvoer wordt gegeten, maar ook watervlooien en artemia. Het is belangrijk om
afwisselend te voeren om de visjes gezond en in goede conditie te houden. Het
is echt een visje voor grote groepen, dus minimaal 7, maar liever nog een stuk
of 20 of wel meer in een speciaal aquarium.
Ook geschikt voor in een gezelschapsaquarium met vissen die niet veel groter
mogen zijn dan de blauwoogjes en een rustig karakter hebben.
Zorg voor een aquarium met veel beplanting, zodat de vissen hun eieren af
kunnen zetten. De jongen kunnen in het aquarium groot gebracht worden als er
maar voldoende schuilmogelijkheid is.
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Vissen
Naam: Barbus semifasciolatus-Barbus
schuberti- Puntius semifasciolatus
Nederlandse naam: GoudbarbeelBrokaatbarbeel
Maat: 3,5 - 4 cm.
Herkomst: Vietnam
Tempratuur: 16-25
Ph: >7
Moeilijkheidsgraad: Enige kennis
noodzakelijk
Voeding: Alleseter

De Gouden barbeel is een actieve, vreedzame scholenvis die het grootste deel
van zijn tijd in het midden-zone en de onderzone van het water doorbrengt.
De levensduur in gevangenschap is ongeveer vier tot zes jaar. Deze rustige,
groen-goude vis wordt vaak in de gemeenschaps aquaria gehouden. Ze broeden
ook gemakkelijk in vijvers tijdens de zomermaanden en zijn beter bestand
tegen lagere temperaturen dan de meeste tropische vissen.
Volwassenen hebben sterk gebogen rug en een kort paar baarddraden op de
bovenkaak, op de hoeken van de mond. De rug is licht-tot roodbruin, de zijkanten zijn metallic groen of geel-groen, met een koperen of gouden glans. De
buik is witachtig, die oranje-rood wordt bij de mannetjes in de paartijd. Vrouwtjes kunnen onderscheiden worden door hun saaiere kleuren en hun
zijn wat grover. De gemiddelde grootte van de volwassenen is 7 - 8 centimeter.

Er wordt aangenomen dat de voortplantingscyclus van deze vis kan worden
gelinkt aan de cyclus van de maan. Mannetjes krijgen een iets andere kleur
wanneer in de "kweek-modus" zijn. Zij hebben een aquarium nodig met
planten, omdat ze paaien in de planten, zoals javamos. Je moet de volwassenen verwijderen, omdat ze waarschijnlijk de eieren zullen eten. Na een paar
dagen komt het broedsel uit en moet gevoerd worden met vloeibaar voedsel en
Artemia-naupliën.
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Vissen
Naam: Pterophyllum scalare
Nederlandse naam: Maanvis zwart en
goud
Maat: M
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.
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Vissen
Naam: Hemigrammus
erythrozonus
Nederlandse naam: Vuurneon
Herkomst: Guyana
Temperatuur: 24-28
Ph: <7
Moeilijkheidsgraad: Enige
kennis noodzakelijk
Voeding: Alleseter

Vuurneons zijn vreedzame scholenvissen die het uitstekend doen in een
gezelschapsaquarium. Ze vallen op door hun fluorescerend rode streep. Een
school vuurneons is dan ook een prachtig gezicht, vooral tegen het groen van
een mooi aangeplante bak. Vuurneons behoren tot de familie van de karperzalmen en zijn afkomstig uit de rivier de Essequibo in Guyana.
De vuurneon kan al gehouden worden in een aquarium van 60 centimeter (5463 liter). De vuurneon heeft een oplichtende oranje streep op zijn flanken, die
het best uitkomt als het water niet te licht is. Dit kan bereikt worden door een
donkere bodembedekking en veel planten. De vuurneon houdt zich overwegend
in de middelste waterlaag op.
De vuurneon is een vreedzaam visje. Hij is sociaal naar soortgenoten en naar
andere aquariumbewoners. Het is een scholenvis, dus hij moet in een groep van
minimaal vijf exemplaren gehouden worden. Beter is echter minimaal twaalf
stuks. Dan voelt dit visje zich veel prettiger, wat we weer terug zullen zien in
de kleur. Het is geen druk visje, hoewel hij wel graag en veel zwemt. Van nature komen ze voor in warm en schemerig zoet water met ruime begroeiing. Dit
water is vrij zacht en een beetje zuur. Ze eten wormen, kreeftjes en kleine insecten maar ook planten. Vuurneons hebben een manier om elkaar te
waarschuwen als er een roofvis in de buurt is. Ze slaan dan een paar keer achter
elkaar snel hun vinnen uit en trekken ze weer in. Daardoor weten de andere
vuurneons dat er gevaar dreigt en bovendien houdt het de roofvis op afstand.
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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:
Bert
W

van Hoolwerf
Vermeer
Voortmans

Goedegekeurde CO 2 cilinder
1,5 Kg van 90,- euro voor 60,- euro
goed gekeurd tot april 2029

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS
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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
De kardinalen zijn al een hele tijd te koop voor een euro, en de maat die we nu hebben
binnen gekregen is de “L” in plaats van de “M” maar toch nog voor de kleine prijs van
€ 1,00
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
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Retouradres: Postbus 6016
1780 KA Den Helder

Aan:
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