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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. 
 

Jaargang 64, November 2013 
 
Lidmaatschap:   (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) 

    per kalenderjaar     € 50,00 
 

Lidmaatschap:   (inclusief clubblad) per kalenderjaar € 33,00 

 

Jeugdlidmaatschap:  (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) 
    per kalenderjaar     € 25,00 

 

Donateurschap:   (inclusief clubblad) per kalenderjaar € 25,00 
     

 

Aanmelden:   Gedurende de openingstijden bij medewerkers van de Visbeurs. 

 

Betaling:   Dit geschiedt  jaarlijks per automatische incasso  
    naar giro 1618092 ten name van de penningmeester 

    a.v. “De Glasbaars” te Den Helder. 

 
Opzegging:   Schriftelijk voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar  

    bij de Ledenadministratie. (zie pag. 3) 

 

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 Sven van  Spelden, 

    Ceramstraat 43, 1782  CB Den Helder, tel. 0223-753394 

     

Redactie:   Willem Jas, Middelzand 4443, 1788 JG Den Helder, 

    tel. 0223-633193, e-mail  redactie@deglasbaars.nl 

 

Lay-out en druk:  Jan Moorman, Middenweg 85, 1782 BB Den Helder, 
    tel. 0223-612007, e-mail  jan.moorman@quicknet.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: 1    x A5  € 136,--  p/j 

      2/3 x A5   €   90,--  p/j 

      ½   x A5   €   68,--  p/j 

      1/3 x A5   €   46,--  p/j 

      ¼   x A5   €   35,--  p/j 

      1/6 x A5   €   25,--  p/j 

Verenigingsinformatie 
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Voorzitter    Henk van Spelden   tel. 625460 

     Fresiastraat 9   1782 NS Den Helder 
                

Secretaris    Betty Vellinga    tel. 750799 

     Sperwerstraat 45  1781 XC Den Helder 
  

Penningmeester   Willem Hiddingh          tel. 06-54913956 

     Steengracht 28   1781 RT Den Helder 

 

Comm. materiaal   Henk Steenwijk                      tel. 06-11517873 

     Hugo de Grootstraat 21  1782 NG Den Helder 
 

2e Comm. Materiaal                            Martijn Klaver                                tel. 06-29371918  

                                                               Sternstraat 1                              1781 WH Den Helder   
 

Lid bestuur     Jolanda Wiersma                             tel. 06-15952829        

                                        Koekoekstraat 42  1781 WG Den Helder 

  

Lid bestuur / redactie                          Jan Moorman    tel. 612007 

     Middenweg 85   1782 BB Den Helder 

 

 

 

Betty Vellinga    Sperwerstraat 45  1781 XC Den Helder 
 

 

Willem Jas    Middelzand 4443  1788 JG Julianadorp 

  

    

Ben Venema  Schout en schepenenstr 29 Den Helder tel. 634496 

 

Visbeursinkoper 

Tom Looyestein Diaconiestraat 16  Den Helder tel. 0630411902 

 

 

Visbeurs-medewerkers. 

 

    Jos Wiedenhof   Ans Borstel-Vos    Tom Wensink   Alex Hendriks      

Willem Hiddingh Henk van Spelden  Sven van Spelden      Henk  Steenwijk          

 

Openingstijden:  woensdag 19.00—21.30 uur,  zaterdag 10.00—12.00  14.00—17.00 uur 

Bestuur 

Ledenadministratie 

Redactie 

Visbeurs-kernleden 

Verenigingsinformatie 
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  Jolanda Wiersma (Finan. Beheerder)  tel. 06-15952829 

     

  Martijn Klaver    tel. 06-29371918 

   

  Cor Tuithof     tel. 06-23016622 

 

 Richard Kramer    tel. 06-46327178 

 

 

Openingstijden: woensdag  19.00—22.15 uur, zaterdag  15.00—18.00 uur 

 

 

  

 Jørgen v/d Woude  Doorzwin 2713  tel. 06-29372371 

     Den Helder 

 

 Een beroep op de leden van de E.H.BA. commissie is kosteloos, wel wordt een ver-

 goeding van  €  0.16  per  afgelegde kilometer gevraagd. 

 Het lenen van een noodaquarium is de eerste week gratis, daarna  €  2,27 per week, 

 wel dient een borg van 45 euro te worden betaald 

 Bij algbestrijding komt een diatom-filter soms goed van pas, het lenen hiervan kost 

 voor de eerste dag  €  2,27, daarna  €  1,70  per dag. 

 

 

  

  Riekus Bennink   Henk Steenwijk 

                    

           Datum  Onderwerp                     Tijd   

 

          Za / Zo         2/3/ November       Open dagen                     10:00 - 16:00 

          Zo                10 nov                    Uitslag huiskeuring          14:00                

Kantinemedewerkers  

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Van de bestuurstafel 

1 
 en 2 november houden we weer de open dagen . Deze dagen zijn bedoelt 

om mensen te laten zien en proeven wat voor mooie hobby wij mogen 

uitoefenen. Een aantal aquariums en terrariums worden neer gezet en 

ingericht door onze leden . Dat gaat niet vanzelf daarom zijn wij blij dat eruit 

eigen gelederen , leden zijn die zich daar voor inzetten .   

Op 10 november om 13.30 uur wordt  de uitslag van de jaarlijkse  huiskeuring 

bekend gemaakt door de keurmeester E. Prins  ook daar bent u van harte wel-

kom . Dit alles zal plaats vinden in ons  verenigingsgebouw . 

Verder kan ik u mededelen dat we met een aantal medewerkers begonnen zijn 

met het opfrissen van de kantine . Het heeft een kleur gekregen die ons doet 

denken aan witte stranden met helder blauw water . Het sluit naadloos aan bij 

het gezegde het voelt als een vis in het water . Ook dit is een van de pijlers die 

wij dit jaar rond willen hebben , zodat we ons langzaam kunnen gaan richten 

op ons jubileum in 2014.  

Mocht u ideeën of suggesties hebben dan horen wij dat graag van u. 
Henk van Spelden 

Voorzitter  

Kogelvis maakt graancirkel 

 

S 
inds de ontdekking ervan staan wetenschappers voor een raadsel: op de 

bodem van de zee vlakbij Japan worden graancirkels gesignaleerd. 

Bijna twintig jaar later hebben biologen ontdekt hoe dit komt. Het is de 

kogelvis die de vrouwtjes probeert te imponeren 

met zijn bouwwerk. Het duurt minstens een week 

voordat het bouwwerk van één meter doorsnede 

af is. De vis duwt het zand opzij en peddelt door 

de ronde dam om er gelijke heuveltjes in te ma-

ken. Zo ontstaat een prachtig vormgegeven en 

riant nest, wat wordt versierd door de kogelvis 

met stukjes koraal en schelpjes. Als het af is, 

wacht de kogelvis geduldig tot een vrouwtje 

langskomt om het werk te bewonderen. Als het naar haar zin is, paren de twee 

en legt ze haar eitjes in het nest. 

Een nest wordt niet hergebruikt. Er is niet genoeg zand over om de zijkant goed 

bij te werken, denken de wetenschappers. Of de verklaring is gelegen in het 

verleiden, de man maakt voor ieder vrouwtje een nieuw object. 
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Onder de aandacht 

Uitslag huiskeuring 
 

 

 

 

 

Zondag 10 november 

Aanvang 14:00 

Keurmeester: Dhr E. Prins 

Op 2 en 3 november zijn er in uw clubgebouw  
Open aquariumdagen 

 
Vrienden , kennissen en  
belangstellenden 
zijn van harte 

welkom. 
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Liefde gaat door de muil - Vis leert zijn 

soort herkennen in moeders bek 

 

V isjes die zijn uitgebroed in de bek van 

een andere soort, kiezen later voor de 

‘verkeerde’ partner. Hun seksuele voorkeur is 

dus aangeleerd, niet aangeboren. Dat zou wel 

eens een van de belangrijkste drijvende krachten 

kunnen zijn achter de explosieve soortvorming in 

de Afrikaanse meren, meent biologe Machteld 

Verzijden. 

 

 

De meeste vissen laten hun kinderen aan hun lot over zodra de eieren uitgeko-

men of zelfs maar gelegd zijn, maar de honderden soorten cichliden in de grote 

Afrikaanse meren doen het anders. Aanstaande moeders dragen de eitjes drie à 

vier weken lang in hun bek rond en blijven ook daarna nog liefdevol voor de 

kleintjes zorgen. Dreigt er gevaar, dan schiet het kroost snel weer terug in 

mama’s muil. Tot de kinders te groot worden, natuurlijk.  

De Leidse biologe Machteld Verzijden deed een experiment waarbij ze de ei-

tjes verwisselde van twee nauw verwante soorten muilbroedende cichliden. 

Waarom? “Het ging ons om de partnerkeuze van de visjes die zo zijn opge-

groeid. Kiezen de vrouwtjes later voor een mannetje van hun eigen soort, of 

liever voor de soort van hun gastmoeder? Oftewel: is de partnerkeuze vooral 

aangeboren of is hij aangeleerd?”  

Die vraag houdt biologen al jaren bezig. Het verwisselen van broedsels bij deze 

muilbroeders was nog nooit eerder gedaan, vertelde de Leidse biologe. “Ik wist 

van tevoren ook niet of het zou lukken. Gelukkig accepteerde ongeveer de helft 

van de vrouwtjes de eitjes van een ander, nadat ik eerst hun eigen eitjes voor-

zichtig uit de mondholte had gedrukt.” Ze ruilde de eieren van de soort Punda-

milia pundamilia met die van Pundamilia nyereri, een soort die er sterk op lijkt 

en voor een deel op dezelfde plaatsen voorkomt.  

De dieren werden in 2003 met hengels en netten gevangen bij het Ta n zaniaan-

se eiland Makobe, in het Victoriameer. Ze kregen een enkele reis Leiden, waar 

ze sindsdien worden gekweekt op een dieet van gemalen garnalen en diepvries-

erwten. 

De twee Pundamilia’s zijn bijna identiek, maar ze verschillen wel duidelijk als 
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het op de voortplanting aankomt, zegt Verzijden: “De mannetjes van de ene 

soort zijn vooral blauw versierd, de andere rood. 

 

Hoe feller, hoe beter. Dat houdt de strikte scheiding tussen deze twee soorten in 

stand.” Tot dat er een onderzoeker langskomt die de eieren verwisselt. Vol 

wassen vrouwtjesvissen die als ei de wisseltruc van Machteld Verzijden hadden 

ondergaan, vielen voornamelijk op mannetjes van hun pleegmoeders soort. 

Verzijden: “Die voorkeur is dus eerder aangeleerd dan aangeboren. 

En dat is een heel nieuw inzicht. Tot nu toe ging vrijwel iedereen ervan uit dat 

het een kwestie van genen was.” De cichliden hebben heel veel soorten ge-

vormd in korte tijd, vertelt de biologe, en dit kan helpen verklaren waarom het 

zo snel is gegaan. “Een soort die zich in tweeën splitst, moet aan twee voor-

waarden voldoen. Ten eerste moeten er twee herkenbare groepen ontstaan en 

ten tweede moeten dieren binnen zo’n groep een sterke voorkeur hebben voor 

een partner uit die eigen groep. Dan groeien ze steeds verder uit elkaar, tot het 

echt twee verschillende soorten zijn geworden.” 

 

Het aangeleerde gedrag maakt splitsing van een soort een stuk gemakkelijker, 

doordat er vanzelf aan voorwaarde twee wordt voldaan zodra het met voor-

waarde één goed zit. Het is een elegante verklaring, maar er ligt nog wel een 

belangrijke vraag open: wat leren de visjes nu precies van hun pleegmoeder? 

Het is geen imitatiegedrag, want zorgende moeders doen niet aan paren.  

Verzijden: “Het zou toch de kleur kunnen zijn waar ze op afgaan, aangezien 

vrouwtjes van de ene soort wel een klein beetje blauw zijn, en van de andere 

een pietsje rood. 

Maar ik denk zelf dat het eerder een kwestie van geur dan van kleur is. Waar-

schijnlijk krijgen ze in de bek ingeprent wat de geur van ‘hun’ soort is en vin-

den ze een mannetje aantrekkelijker als hij net zo ruikt.” 

Maar dat zou natuurlijk wel raar zijn, want in troebel water vermengen de soor-

ten spontaan omdat de vrouwtjes de mannenkleuren niet goed kunnen onder-

scheiden. Of het geur, kleur, of misschien toch iets anders is wat de jonge vis-

jes ingeprent krijgen, blijft nog onduidelijk. 

 

bron: http://www.wetenschap24.nl 
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VIJVER AANLEGGEN  

 

D 
e twee meest voorkomende mogelijkheden voor het aanleggen van een 

vijver zijn een kant-en-klare, voorgevormde vijver van kunststof of 

zelf een vijver maken van speciale vijverfolie. Beide hebben hun voor- 

en nadelen. Voorgevormde vijvers zijn sterk en duurzaam, verhuisbaar en mak-

kelijk aan te leggen; u hoeft ze alleen maar in te graven. Folie is vele malen 

goedkoper en u kunt zelf de vorm van uw vijver bepalen. Maar het is kwets-

baarder, gaat minder lang mee en u kunt het niet meenemen wanneer u ver-

huist. 

 

De voorgevormde vijver 

 Koop de vijver niet te klein. Boven de grond gezien lijkt de vijver groter     

dan straks ingegraven in uw tuin. 

 Leg de vijver op de plaats waar hij moet komen en streep met een stok 

het model op de grond. Graaf het gat zo nauwkeurig mogelijk in de vorm 

van de vijver 

 Controleer zorgvuldig met behulp van een lat die de hele vijver over-

spant of de vijver goed waterpas ligt. Er is niets zo storend als een 

“scheve”waterspiegel. 

 Vul de vijver met een laag water van +/- 20 cm. De vijver gaat zich dan 

vastdrukken in de grond. Controleer regelmatig met de waterpas1 

 Als de vijver goed ligt, vult u de ruimte langs de buiten rand gelijkmatig 

op met zand, stamp de rand aan of laat m.b.v. de tuinslang het zand wat 

aanwellen, 

 Als de ruimte langs de rand voor 1/3 gevuld is, kunt u de vijver vol laten 

lopen. 

 

De vijver van folie 

  Folie is te koop tot een lengte van 8 meter breed Wanneer u een grotere 

breedte wilt, kunt u de vij-verfolie altijd verlijmen met een speciale lijm-

soort. Deze lijm is bij alle leveranciers van de folie ver-krijgbaar. Ook is 

het mogelijk dat het verlijmen laat doen ook dit is mogelijk via de hande-

laar meestal zijn er wel medewerkers die hierin gespecialiseerd zijn. 

  Ga om de afmeting te bepalen als volgt te werk; neem de lengte van de 

vijver die u wilt aanleggen, tel daar 2 maal de diepte bij op plus nog 50 

cm, extra om de rand goed af te kunnen werken. Voor het bepalen van de 

breedte geldt hetzelfde. 
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De winkel voor alle elektronica 

Wezenstraat 3, 1781GJ, Den Helder 
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 Maak uw vijver ten minste 80 cm. Diep, om uw vissen en planten een 

goede overwinteringplaats te bieden. 

 Nadat u de gewenste vorm heeft uitgegraven, klopt u de wanden stevig 

aan en verwijdert u scherpe voorwerpen als takjes, steentjes e.d. 

 Maak de wanden niet steiler dan 45 graden. De rand kunt u afwerken 

met siertegels, flagstones of keien gecombineerd met kruipende vaste 

planten. 

 

Beste plek voor uw vijver 

De plaats in de tuin is erg van invloed op het biologisch evenwicht in de vijver. 

Dit biologisch evenwicht is nodig om vissen en waterplanten zo optimaal mo-

gelijk te laten gedijen. Plaats uw vij-

ver bij voorkeur op een halfschaduw 

plaats (waarbij één zijde gerust wat in 

de schaduw mag liggen) en liever niet 

onder bladverliezende boom, want 

bladeren en uitwerpselen veroorzaken 

algengroei en vervuiling. 

 

Meer weten? 

In de handel is er een leerzame video-

band voor u over het aanleggen en 

onderhouden van een vijver. Infor-

meert u er eens na. Hebt u verder nog 

vragen, uw vereniging  vertelt u graag 

alles wat u wilt weten over water- en 

moerasplanten, vissen, voedings-

stoffen, pompen en alle andere vijver artikelen of materialen. Laat gerust iets 

van u horen.  

 

Auteur: M.Swarttouw 
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Wij stellen aan u 

voor: 

        

 De Pterophyllum scalare 

 

  beter bekend als:  

                                     

  De Maanvis 

 
 

 

Familie: Cichlidae 

Herkomst: Midden Amazone + zijrivieren 

Lengte van de vis: 15 cm 

Minimum lengte aquarium: 120 cm 

Ph:  6 - 6½   

Gh:  5 - 8  

Temp: 24 - 28 

 

V redelievende vis die de bodem en de planten met rust laat. Ze leven 

paarsgewijs of in groepen. Het aquarium kan ingericht worden met 

harde planten en wortelstokken. Er moet voldoende vrije zwemruimte zijn. Aan-

gezien de vis nogal hoog wordt is het aan te raden om een aquarium van mini-

maal 50 cm hoog aan te houden. 

De maanvis is een alleseter, dus voldoende variatie aanbrengen in het menu. 

De kweek is vrij eenvoudig. De eieren (tot 1000 stuks) worden op een tevoren 

gepoetst breed plantenblad afgezet. De eieren worden door beide ouders ver-

zorgd. Beschimmelde eieren worden verwijderd. Als de ouders het goed met 

elkaar kunnen vinden worden de jongen lang verzorgd. 

Deze hoog gebouwde, statige verschijning is iedere aquariumhouder wel be-

kend. Omstreeks 1911 verschenen de eerste vissen van deze soort in de Euro-

pese aquaria. Ze komen in de natuur voor in het stroomgebied van de Amazo-

ne. Ze worden vaak in dezelfde biotoop gevonden als de Discusvissen. 

In de handel worden ze meestal klein aangeboden, doch we moeten niet verge-

ten dat ze, bij een goede verzorging en in een aquarium met behoorlijke afme-
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tingen, kunnen uitgroeien tot exemplaren van ongeveer 15 cm. De maanvissen 

worden vaak aangetroffen in te kleine aquaria, wat zich uit in het knijpen met 

de vinnen. Dit komt vooral omdat de hoogte van het aquarium te gering is. De 

hoogte van het aquarium is zeer belangrijk voor de groei van de maanvissen. 

Op zijn minst horen de maanvissen thuis in een meterbak met een hoogte van 

50 cm. 

Ze zijn volkomen vreedzaam en laten planten met rust, ook graven ze geen kui-

len. Daarom kunnen we ze houden in een goed ingericht aquarium. Ook moet 

het aquarium goed beplant zijn; vooral Vallisneria en Echinodorus-soorten mo-

gen hierin niet ontbreken. Kurkwanden en een donkere bodem, tesamen met 

een watertemperatuur van ongeveer 26 °C en een goede voedering zullen er-

voor zorgen dat Uw maanvissen een lust voor het oog zijn. 

Ze accepteren alle levend voer, doch ze hebben een voorkeur voor watervlooi-

en, muggelarven, waterkevertjes e.d.. Cyclops is niet geschikt voor de maanvis. 

Ook kunnen we ze tubifex en enchytreeën geven. In tijden van schaarste vol-

staat ook droogvoer, hiervan echter geen gewoonte van maken. 

Het geslachtsonderscheid is bij jonge maanvissen niet te zien. Daarom kunnen 

we beter meerdere exemplaren kopen, in de hoop dat zich bij de geslachtsrijpe 

dieren een stel vormt. En dan is het nog moeilijk man en vrouw duidelijk van 

elkaar te onderscheiden. Als ze eieren afzetten, dan kan men pas met zekerheid 

zien wie man of vrouw is. De legbuis bij de vrouwtjes is namelijk aanmerkelijk 

groter dan de geslachtspapil van de man. 

Een goed maanvissenpaar vormt een territorium; ze poetsen dan een plaatsje 

schoon, bijvoorbeeld op een stuk kienhout, een plantblad of iets dergelijks. Als 

de eieren afgezet zijn worden ze goed bewaakt en verzorgd. Als de jongen uit-

komen hangen ze aan dradenbundels bij elkaar en zweven als het ware daaraan 

heen en weer. Zodra ze vrij zwemmen kunnen we ze pekelkreeftjes voeren. De 

meest geschikte temperatuur om maanvissen te kweken is ongeveer 28 °C en 

tevens zorgen we uiteraard voor een ruim aquarium. Veel succes bij een even-

tuele kweek toegewenst. 

 

Peter Bus, A.V. Pronkjuweel 
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Diepvriesvoer 

Uitleg en voedingswaarde 

 

W 
e geven bijna allemaal wel diepvriesvoer aan onze vissen, maar de 

voedingswaarde is heel verschillend naargelang het voer je geeft. 

Om die reden gaan we eens op zoek naar wat nu al dan niet goed, 

vet, proteïnerijk en dergelijke is. Er is wel wat info rond te vinden. 

Producenten van diepvriesvoer zijn niet happig om de voedingswaarde van hun 

product kenbaar te maken, behalve Ocean Nutrition, wiens voer hier ook vaak 

in de plaatselijke winkel verkocht wordt. 

 

Maar goed, eerst even over het toedienen van diepvriesvoer. 

 

Voorbereiding vooraleer toe te dienen 

 

Het visvoer mag nooit in bevroren toestand worden toegediend! 

Eén methode: 

Doe de blokjes diepvriesvoer in een bekertje met daarbij wat water. Geen warm 

- of lauw - water gebruiken, omdat de eiwitstructuur van het voer dan verandert 

en de vitaminen verloren gaan. Nadat het voer goed ontdooit is, spoel je het 

nog eens door een zeefje ( opnieuw KOUD) water en dan kan het toegediend 

worden. 

Je kan natuurlijk ook meteen het diepvriesblokje ontdooien door het in een ne-

tje/zeefje te plaatsen en te spoelen met koud water, al zal je dan wat meer water 

verspillen.: 

 

Voedingswaarde van diepvriesvoer 

 

Belangrijk zijn de volgende parameters ( in %) : 

• water 

• vitamines 

• vetten 

• proteïnen ( eiwitten) 

 

Muggenlarven 

 

Nog altijd één van de meest populaire diepvriesvoeren. Er zijn rode, witte 

en zwarte muggenlarven. 

Rode muggenlarven 
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Eerst een kanttekening: Rode muggenlarven worden vaak bestempeld als heel 

vettig, terwijl dit na wat rondneuzen, zeer relatief is. 

 

Rode muggenlarven worden meestal gekweekt in België en Duitsland, al zijn 

ze 'schaars' aan het worden. Het probleem is dat er niet voldoende slib meer is 

vanwege de waterzuivering. Uit het Oostblok worden ook wel vliegenlarven 

geïmporteerd, die er precies zo uitzien als muggenlarven, de zogenaamde 

'bloodworms' Dit zijn geen rode muggenlarven, maar larven van een vlieg ( een 

galmug - een beetje paradoxaal - maar toch een vlieg). De wormen zijn ook 

veel dikker dan een rode muggenlarf. 

 

Rode mug staat ook bekend te leven in bevuilde gebieden en vaak belast te zijn 

met zware metalen, daarom worden die vaak 'gekweekt', zoals je dikwijls op 

een verpakking ziet staan of wordt aangegeven door de producent van het voer, 

om er toch maar op te wijzen dat ze 'proper' zijn. 

 

Maar dit gezegd zijnde : 

 

Rode muggenlarf                                                 

Rode muggenlarve is de larve van de 

dansmug, muggen welke in grote zwarte 

zwermen boven sloten te vinden zijn. 

Water:           87% 

Proteïnen:     6,7% 

Vet:               1,5 % 

Vitaminen:    A 

Waardigheid: LAAG 

-> lage voedzaamheid, wel spaarzaam 

voeren omdat de meeste vissen de neiging 

hebben zich hieraan te overeten. 

 

Zwarte muggenlarf 

Zwarte muggenlarve is de larve van de 

steekmug. 

Water:              82 % 

Proteinen:        10 % 

Vet:                  4 % 

Vitaminen:      A-D 

Waardigheid:   HOOG 

-> Zeer krachtig voer, veel gebruikt bij de 

voorbereiding om te kweken. 
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Witte muggenlarf 

Witte muggenlarve is de larve van de pluimmug of kriebelmug 

Water:              89 % 

Proteinen:        4 % 

Vet:                 <1% 

Vitaminen:      A-D 

Waardigheid:  GEMIDDELD 

->niet zo een hoge voedingswaarde,( al wordt 

dit soms tegengesproken en spreekt men van 

hoge voedingswaarde) witte muggenlarven 

drijven op het wateroppervlak, in tegenstelling 

tot rode en zwarte muggenlarven. 

 

 

Artemia 

Artemia zijn pekelkreeftjes, de uitkomst van 

de eieren van de Artemia, zijn de Artemianau-

pliën, en worden vaak als kweekvoer gebruikt. 

Water :              21 % 

Proteïnen :        63 % 

Vet :                 7 % 

Vitaminen :      A-C 

Waardigheid :  HOOG 

-> Zeer hoogwaardige voeding!! 

 

 

 

Mysis 

Mysis zijn aasgarnaaltjes 

Water :             80 % 

Proteinen :       13 % 

Vet :                 1 % 

Vitaminen :      B1 

Waardigheid :  HOOG 

-> hoge voedingswaarde, bevatten ook 

kalk, ideaal voor bv. Discussen 
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Daphnia 

Daphnia zijn watervlooien 

Water :      95 % 

Proteinen :       2,5 % 

Vet :                  <1% 

Vitaminen :       A-B2 

Waardigheid :   LAAG 

-> zeer lage voedingswaarde, altijd voeren in 

combinatie met ander voer! 

 

Cyclops 

Cyclops ( éénogen) algenetende zoetwater 

diertjes. Het zijn de naupliën die worden ge-

voerd. 

Water :              83 % 

Proteinen :         9 % 

Vet :                  3 % 

Vitaminen :       A-B2 

Waardigheid :   GEMIDDELD 

-> voer voor jonge vissen, kweekvoer 

 

Krill 

Krill is een verzamelterm voor garnaalachtige 

ongewervelden, maken deel uit van het plank-

ton. 

Water :              79 % 

Proteinen :         16 % 

Vet :                   2,2 % 

Vitaminen :        A-C 

Waardigheid :    HOOG 

-> voor grotere vissen, zeer hoogwaardige voeding! 

 

Tubifex 

Tubifex is een geslacht van borstelwormen 

waarvan de soorten bekend zijn als de (beek)

slingerwormen 

Water :                84 % 

Proteinen :          8,4 % 

Vet :                    2,5 % 

Vitaminen :         ? 

Waardigheid :     LAAG 
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Belangrijk! 

Bij het voeren met diepvriesvoer is - zoals bij alle voer - afwisseling ontzettend 

belangrijk. Combinaties maken of enkel hoogwaardig voer geven. 

 

Diepvriesvoer bevat altijd nitraten en fosfaten. Bij het ene al wat meer dan bij 

het andere, er zijn hier geen duidelijke cijfers over, daarom is het spoelen van 

het diepvriesvoer zeer belangrijk, omdat zowel de nitraten als de fosfaten zich 

geconcentreerd hebben in het dooiwater. 

 

Auteur: Stef Kerkhof 

www.hobbykweekers.nl 

 

 

Tetraodon fahaka 

 

W 
at te zeggen over een kogelvis die volwassen een lengte bereikt van 

40 cm en dan door geen 

enkele liefhebber meer in 

het aquarium gehouden kan worden, 

tenzij hij het beest een bak apart 

geeft en kans ziet voor voldoende 

voedsel te zorgen? 

Zeker, het gros van u zal zeggen: die 

vis hoort in dit boekje niet thuis. 

Maar zie, dit boekje is voor alle 

aquariumliefhebbers en er zijn enke-

lingen die het leuk vinden zo’n vis te hebben, al is het maar als jong exemplaar, 

want ongetwijfeld is het een mooie kogelvis, zoals u op de foto kunt zien. Dit 

exemplaar is circa 15 cm lang en kan nog een hele poos in een gewoon aquari-

um gehouden worden, te zamen met enkele andere grotere Afrikaanse soorten 

als Ctenopoma acutirostre en Alestes longipinnis. Deze labyrintvis en zalm-

soort laten zich, zolang de kogelvis jong is, gemakkelijk samen met hem hou-

den. 

De naam kogelvis drukt uit dat de vis zich kan opblazen, van welke eigenschap 

gebruik gemaakt wordt bij gevaar. Een andere bij deze vissen opvallende ei-

genschap is dat ze in staat zijn hun ogen onafhankelijk van elkaar te bewegen. 

De Arabische of Nijlkogelvis heeft een groot verspreidingsgebied en komt  be-

halve in de Nijl ook voor in het Tsjaadbekken en de Niger. 

Als aquariumvis maken ze het ons in feite niet moeilijk. Met hun sterke gebit 
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kunnen ze grof voedsel aan zoals slakken, regenwormen, meelwormen e.d. 

Stukjes runderhart worden door grotere dieren ook gegeten. 

Het aquarium wordt uiteraard beplant met grove plantensoorten; een gewone 

zandbodem en kienhout kunnen het geheel completeren. Er wordt van de faha-

ka gezegd dat ze zeer bijterig is. In de regel valt dat bij jonge exemplaren die 

goed gevoerd worden wel mee. 

Ogenschijnlijk zijn kogelvissen trage, niet bijzonder beweeglijke dieren, maar 

ze zijn in staat zich snel te verplaatsen en zijn zeer wendbaar. Daarbij spelen 

vooral hun borstvinnen, rug- en aarsvin een rol. De staart dient hoofdzakelijk 

als stuur. 

Kogelvissen maken, wanneer ze uit het water worden genomen en zich opge-

blazen hebben, soms een soort knorrend geluid. Dat ontstaat door ontsnappen 

van de lucht uit de kleiner wordende luchtzak. 

Van de mogelijkheid zich op te blazen wordt de fahaka ongewild het slachtof-

fer. 

Denken we aan de negerjongetjes die niet in het bezit zijn van een normale 

voetbal. Ze vangen dan vaak deze vissoort, die als hij zich opgeblazen heeft en 

uit het water genomen wordt, opgeblazen blijft. Dientengevolge is het dier een 

prachtig vervangingsmiddel voor een voetbal, waarvan de Afrikaanse jeugd in 

voorkomende gevallen dankbaar gebruik maakt. 

Heel jonge Tetraodon fahaka hebben rijen rode punten op de flanken. Als ze 

wat ouder zijn verdwijnen deze rode punten en krijgen ze rijen donkere vlek-

ken. Eerst daarna komt de nettekening zoals die op de foto te zien is. 

We houden deze vissen bij een watertemperatuur van ongeveer 25o C. Over de 

kweek van deze soort is tot nu toe niets bekend. 

 

Uit: Rizla+ boekje Zoetwatervissen van A. van den Nieuwenhuizen. 

CO 2 cilinders (10 kg) 

I 
n de visbeurs kunnen wij u 10 kg CO2 cilinder aanbieden tegen een lage 

prijs. De flessen zijn niet geheel gevuld ongeveer 80 a 90 % 

Ze kosten normaal 75, - € , maar worden nu verkocht voor 30,-€. 

 Je betaald de inhoud van de fles en een eenmalig statiegeld a 120, - . 

Vervolgens kunt u de fles weer omruilen voor een aangebroken CO2 cilinder a 

30, - €. 

Je betaald dan alleen voor de inhoud. 

 

Interesse? Dan gaarne contact op nemen met T.Looyensteijn of W.Hiddingh 
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Om over na te denken ! 

 

Z 
oals jullie misschien wel gehoord hebben is de positieflijst van de zoog-

dieren er doorheen en binnenkort volgen de vissen , reptielen en vo-

gels . Om dit alles tegen te gaan en onze hobby te redden zijn we nu ook 

een petitie gestart . We hebben 40.000 handtekeningen nodig en zitten na 1,5 

dag op een kleine 2000 handtekeningen . Dit is het bericht die ik heb toege-

stuurd gekregen met het verzoek of wij onze handtekening willen zetten op de 

pagina http://www.huisdieren.nu/over-pvh/tegen-positieflijst/. 

 

Ik denk dat wij ons te weinig realiseren waar de overheid mee bezig is t.a.v. 

onze hobby,s . Als het aan de overheid ligt gaat er een heel grote streep door 

allerlei hobby,s zoals vissen reptielen en vogels . Het mag toch niet zo zijn dat 

een liefhebberij die decennia lang bedreven wordt met een potloodstreep gere-

duceerd  wordt tot nog enkele vissoorten waarbij we mogen denken aan een 

guppy of black molly . En wat te denken van de speciaalclubs  . Als  we het 

aantal te houden vissoorten niet gereduceerd willen zien en het aantal speciaal-

clubs niet willen zien slinken dan zullen wij als aquarium liefhebbers onze stem 

moeten laten horen . Want ook de NBAT heeft in onze maatschappij een edu-

catieve functie vervult t.a.v. allerlei vissoorten en het kweken daarvan . Kwe-

kers hebben bewezen dat zij goed in staat zijn om de gekweekte soorten voor 

de toekomst te behouden . 

Ik hoop dat u begrijpt dat het echt van belang is om u stem te laten horen door 

u handtekening te zetten op de pagina zoals hier boven beschreven . 

Henk van Spelden 

Voorzitter 

Bezoek ook eens: 

 

www.deglasbaars.nl  
 

http://www.huisdieren.nu/over-pvh/tegen-positieflijst/
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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 be-

leven 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:   

 

  

 

Nieuw ingeschreven 

leden  /  donateurs 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

H 
et kan niet anders of het visbeursnieuws gaat over de komende open-

dagen van onze vereniging.  Zoals altijd zijn er een aantal extra aqua-

ria te zien met diverse soorten vis en planten. Zo zijn er in een diverse 

soorten en ondersoorten vallisneria te zien. 

 

Ook hebben wij onze Poecillia specialist Marco weten te strikken om een aan-

tal van zijn wildkleur en vorm te laten zien. Deze guppies onder de 

naam Endler zijn een pracht om te zien en voor vragen of wilt u mis-

schien deze visjes kopen dan is er alle info voor u. 

 

Het klapstuk vind ik zelf dat er twee paludaria met kikkers zijn te zien, en ik 

            weet dat veel van deze kikkers net zo mooi en zelfs mooier zingen dan  

            Kanaries. Deze zijn beschikbaar gesteld door Ronald, en mocht u vra 

            Gen hebben over deze hobby dan bent u van harte welkom. 

 

Tevens zijn al onze aquaria weer gevuld met alle soorten vis en planten die 

voor verkoop zijn, en deze zijn tot in tegenstelling voor de rest van het 

jaar ook te koop voor niet leden. Dus mocht u iemand kennen die wel 

een aquarium heeft  en nog geen lid is neem hem of haar mee en zelfs 

als u familielid, kennis of vrienden geen aquarium heeft neem ze mee 

en laat ze kennis maken met de pracht wereld die onze hobby is. 

 

Deze dagen staan ook in het teken van de opruiming diverse artikelen. Deze 

gaan weg  met kortingen tot wel  50%  op de toch al onze lage prijzen. 

Welke dat zijn is een verassing , maar wel de moeite om deze dagen te 

komen kijken maar OP = OP. 

 

Tom Looijestein 


