Ancistrus

Medlemsmøde hos Finn Andersen i Haslev.

Vi var 8 medlemmer, der
onsdag den 14. oktober Havde
en god aften hos Finn i Haslev.
Vi var 5 fra Holbæk og 3
medlemmer fra Dianalund.
Som sædvanlig gik snakken hos
Finn, hvor vi så hans ca. 80
akvarier med forskellige
Ancistrus som han opdrættede
med salg for øje. Spændende var det, da Finn fortalte at han sparede 50 %
strøm på luftpumperne ved at lade dem køre interval. 2 min. Luft og 2 min.
slukket. Fiskene far lidt forvirret i begyndelsen, men de var vandt til det nu.
Stor tak til Finn og hans hustru, der havde bagt boller og kage!

Både klub- og kredsmesterskaber samt DM i hjemmebedømmelse blev
aflyst p.g.a. manglende tilslutning. Konkurrencen skulle være afholdt i
weekenderne 26.9 og 10.10. Der var 2 tilmeldinger fra KA.

Vi har fået en invitation fra Holbæk Kommune.

Kære foreninger i Holbæk Kommune
Den 2. juli 2022 kommer en af verdens største
sportsbegivenheder til Holbæk, når Tour de
Francefeltet ruller igennem Holbæk Kommune. Vi har derfor brug for jeres
hjælp for at gøre denne dag og dagene op til, til en succes. Vi vil derfor
gerne invitere jer til et borgermøde onsdag den 24. november kl. 19-21,
på Elværket, Gasværksvej 9, 4300 Holbæk. Her vil vi fortælle om selve
dagen og hvordan I kan hjælpe til med at gøre Tour de France i Holbæk til
årets største begivenhed, men allerede nu kan I begynde at overveje
følgende:

1. Har du eller din forening lyst til at være frivillig på dagen? Holbæk
Kommune skal stille med en lang række frivillige, som kan stå langs med
ruten, for at medvirke til at sikkerheden er i top. Når man er frivillig, bliver
man en officiel del af Tourmandskabet og man får den forbindelse både en
t-shirt, rygsæk og andet merchandise. Så har du lyst til at være
frivillig……….. Læs mere på vedhæftet fil

Holbæk Akvarie Klub ligger nr. 3 i opdrætskonkurrencen

Kun foreningerne i Jylland, Århus og Viborg ligger foran HAK i
opdrætskonkurrensen.
Vi kunne helt sikkert få flere point hvis alle anmeldte deres opdræt.
Klik ind på
hjemmesiden

Det kunne være sjovt at slå København, så se at få anmeldt dit opdræt.
Opdrættet skal indsendes senest 9 uger efter fødsel/klækning og forinden
godkendes af en af bestyrelsen udpegede person 6 – 8 uger efter
fødsel/klækning.

www.akvarieklub.dk

Det er disse 4 medlemmer der indtil nu har fået godkendt opdræt i 2021.

Du kan glæde dig til at besøge Michael i Næstved

Vi har tidligere besøgt Michael i Næstved. Her havde han opdræt af mange
forskellige corydoras.
Michael har siden været omkring avl af guppyer, men er igen gået tilbage
til sine corydoras m.m.
Desuden vil Michael hjemtage frosne myg i 500 g. pakninger samt noget
godt foder.
Jeg fik et tips af min fysioterapeut, og at Michael have nogle spændende
fisk, og ganske rigtigt. Jeg har anskaffet mig en flok af disse 3 forskellige
arter, som Michael helt sikkert har flere af.

Corydoras venezuelanus

Denne art kan forveksles med Corydoras aeneus, Denne art er mindre kun max.
5.0 cm og er almindelig i de lavere vandløb og floder i både afløbene Rio Tuy og
Lake Valencia i det nordlige Venezuela i staterne Miranda, Aragua og
Carabobo. Det kan også findes i nærliggende Orinoco drænfloder og vandløb
såsom Rio Chirgua.
Desværre er en corydoras, som ikke findes i naturen, blevet kaldt C . sp.
"Venezuela Black". I virkeligheden har dyret intet at gøre med Venezuela, men
opstod som en avlsform i begyndelsen af 1990'erne i Tyskland. Fordi denne avlsform også har orange finner og de
meget smukke Corydoras , som Evers og Seidel havde med sig fra det nordlige Venezuela, også har orange finner, var
der forvirring.
Vandforhold: temperatur fra 19 – 25 gr. Med middelhårdt vand og en pH6,8-7,8.
Opdræt: kan opdrættes på alm. Postevand, hvor den lægger sine æg på sideruderne.
Aspidoras taurus.

Bliver op til max. 5,5 cm
Levested: Kun kendt fra øvre rio Itiquira og øvre rio Taquari, begge bifloder
inden for rio Paraguay -systemet, Mato Grosso State, Brasilien.
Vandforhold: temp. 20-25 gr. pH 6,0-7,5, middelhårdt vand
Opdræt: Kan opdrætters på alm. Postevand, hvor den lægger sine æg på
sideruderne.
Aspidoras sp_c125 red

Denne søde lille corydoras lignende fisk ligner som vildfarvede en Aspidoras
taurus eller spilotus. Men kun 4-4,5cm. Den røde variant er opstået spontant
hos en opdrætter, som efterfølgende har avlet på disse og fået en stabil
bestand.
Så lad være med at sætte den små røde Aspidoras sammen med Aspidoras
taurus. De kan nemt krydse.

HUSK VI LAVER SAMKØRING TIL MØDERNE UDENFOR HOLBÆK.
Kontakt formanden 40406169, hvis du vil med.
Det koster 20 kr. pr. næse, som betales til det medlem der lægger bil til.

Onsdag den 10. november 2021 kl. 19,30
Medlemsmøde hos Michael Christiansen, Plantevej 49, 4700 Næstved

Onsdag 8. december 2021 kl. 19.30
Julemøde hos Hans Ole Kofoed, Valmuevej 6, 4300 Holbæk.

Medlemsfortegnelse pr- 1.09.2021
Nr.

Navn

8002

Adresse

Tlf.

Email

Valmuevej 6, Holbæk

40 40 61 69 ilho@webspeed.dk

Fuglsvej 22, Holbæk

59 43 79 13 henk@bassethound.dk

Hans Ole Kofoed
8101

61 30 53 28

Henk MøllerRasmussen
8607

Kalundborgvej 239,
Hol.

42196129

rimoto56@gmail.com

Torsten Jonasson

Godthåbesvej 23,
Hol.

25130538

Carsten & Leni

carsten.armand.nielsen@gmail
.com

Bakkekammen 6

30 75 54 58 carsten.b.christensen@gmail.c
om

9003

A. Nielsen
9301

Carsten Christensen
0410

4300 Holbæk
Færøvej 68,

Per Selvager Jensen
1201

20401022.

per@selvager.dk

4293 Dianalund

Orebovej 32,

2030 4731

annettebrynjolf@yahoo.dk

Annette & Martin
Brynjolf

4295 Stenlille.
Fjordgårdsvej 5, 1. th. 20 78 28 38
4300 Holbæk

Perteglskov68@gmail.com

Per Teglskov

Ridebanevej 46, Udby
4300 Holbæk

31192044

svenssonfisk@gmail.com

Søren Svensson og frue

Juelsmindevej 22 st.tv
2610 Rødovre

60154843

ilt@live.dk

Henrik Fallentin

Staslundevej 18, 4300
Holbæk

42762614

tommywjensen@gmail.com

Tommy W.Jensen

1301
1902
2101
2102

