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  AL 40 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HELDER 

                                          Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC  Den Helder 

         www.theokomen.nl           tel. 0223-615284     email: theokomen@hetnet.nl 

Bij Meester Reenders Optiek komt u niet voor de prijs 

maar wel voor kwaliteit service en oogzorg 

De Bekendste opticien optometrist van Noord Holland 
geeft u als lid van de Glasbaars 10% korting op elke aanschaf in de winkel en 

kinderen tot en met 16 jaar gratis geharde ontspiegelde glazen 

WIJ ADVISEREN U GRAAG 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 
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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 65, februari 2014 
 
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. 2) 

 

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—21.30 uur, zaterdag  15.00—17.00 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  1/2 febr.  Districtskeuring      

 Za   1 maart  Uitslag districtskeuring 20:00  

 Vr         25 April                    Alg. ledenvergadering     20:00 

Kantinemedewerkers  

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Van de bestuurstafel 

N 
u alle feestdagen weer 

achter de rug zijn kunnen 

we ons weer concentreren 

op de dingen voor het komende 

jaar .  

Wij als bestuur proberen er weer 

een mooi jaar van te maken . Dat 

kunnen wij natuurlijk niet alleen 

dat zullen wij als bestuur samen 

met de leden moeten doen want 

vereniging zijn we samen .   

Hoe je het wend of keert als er geen leden zijn dan is er ook geen vereni-

ging , en als er geen bestuur is dan is er ook geen vereniging .  

Dat geeft dus aan dat het een niet buiten het ander kan . Het is net als ons 

lichaam de hand kan niet zonder de arm en de voet niet zonder het been.  

Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden .  

Vandaar dat we als bestuur steeds die oproep doen Vrijwilligers ge-

zocht al is het maar een keer in de maand hoe meer er zijn  hoe makke-

lijker het te verdelen is .  

Je zou de visbeurs als een uitzendbureau moeten zien !!!!

Gevraagd !!!!!  medewerkers voor de visbeurs , medewerkers voor de 

kantine , medewerkers voor de bar .  

U begrijpt het natuurlijk wel we zitten erom te springen .  

Wat dacht u van ons 65 jarig bestaan dit jaar wij zouden dit zo graag 

willen organiseren met onze leden , leden die ideeën hebben en die dat 

met ons willen delen hoe mooi zou dat zijn .  

Ik weet wel misschien is het een utopie maar toch……… wij als bestuur 

gaan ervoor . En u weet het……. als u vragen hebt kunt u altijd bij ons 

terecht .  

 

Henk van Spelden (voorzitter) 

http://www.bing.com/images/search?q=voorzitter&qs=AS&sk=AS2&pq=voorzitter&sc=8-10&sp=3&FORM=QBLH&cvid=661a0f51d93847cb8a6085eda6de9b17
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Onder de aandacht 

Uitnodiging 

 

Het District “Kop van Noord-Holland” 

heeft het genoegen u uit te nodigen,  

met familie en vrienden, voor de uit- 

slag Districtskeuring 2013  

 

De uitslag zal bekend worden gemaakt 

op zaterdag 1 maart te Nieuwe Niedorp 

 

Adres:“Prins Maurits” 

   Dorpsstraat 79 

   1733 AE   Nieuwe Niedorp 

 

Tel.: 0226 - 411751 

 

De districtscommissie 

Om te onthouden 

 

Vrijdag 25 April 

 

Algemene 

 ledenvergadering 

 

Aanvang 20:00 

 

http://www.bing.com/images/search?filt=all&pq=herinnering&sc=8-11&sp=-1&sk=&q=Herinnering&qft=+filterui:photo-clipart&FORM=R5IR22
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Jaarverslag Redactie 2012 

 

O 
ok het afgelopen jaar heeft de redactie 10 verenigingsbladen gepubli-

ceerd die  onze aquarium hobby op een zo breed mogelijk vlak belicht. 

Bijzondere voorvallen zoals welke binnen de vereniging plaatsvinden 

en uitslagen van wedstrijden waaraan 

leden van onze vereniging deelnemen 

worden gepubliceerd. Het is echter 

niet mogelijk om alle artikelen zelf te 

schrijven. Daarom zoekt de redactie 

naar kopij in boekwerken , internet of 

artikelen uit verenigingsbladen van 

andere aquarium verenigingen. Deze 

artikelen worden altijd voorzien van 

bronvermelding. 

 

De Lay-out, het afdrukken en de ver-

zending van het blad wordt verzorgd 

door Jan Moorman 

 

Het verenigingsblad wordt ook gepubliceerd op internet via onze website 

www.deglasbaars.nl. Afbeeldingen en illustraties zijn daar in kleur gepubli-

ceerd.  

 

Ook is ons blad te lezen en in PDF formaat te downloaden op box.com,  

Het adres: https://app.box.com/shared/z85g2nuhoq. 

Aan de bovenkant van deze pagina vind u ook een  tab  waar  u verenigingsbla-

den van Nederlandse en Belgische aquariumverenigingen kunt bezoeken 

 

Onze website wordt beheerd door Sven van Spelden waar ook ons verenigings-

blad is te lezen 

Copy aangeleverd door de leden zijn altijd meer dan welkom 

 

Ook het komende seizoen hoopt de redactie weer een blad uit te kunnen bren-

gen dat ook naar buiten toe representatief is voor onze vereniging. 

 

Willem Jas  

Redactie 
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Jaarverslag COMAT 

N 
a de bestuurswisseling zijn we vrolijk door gegaan met het onderhoud 

van de vereniging de glasbaars .                                                                

Met dank aan het oude bestuur die de zaakjes ook goed op orde had .                                                                                                                                 

We zijn inmiddels begonnen met het onderhoud van de cv ketels die we gron-

dig hebben laten  nakijken door het bedrijf Willems om te kijken of de ketels 

nog rendabel waren. 

Dit bleek zo te zijn en dus hebben 

we weer wat bespaard op nieuwe 

ketels. 

Daarna hebben we de kantine 

aangepakt met schilderwerk wat 

erg opgefrist is als ik dat  zeggen 

mag. 

Voorts zijn we door gegaan met 

het halletje aan de visbeurs zijde 

ook deze is zo goed als klaar. 

Het halletje aan de kantine zijde 

is reeds klaar ziet er weer keurig en fris uit.              

Ook de ramen in de kantine die waren zo verouderd dat er vocht en vuil tussen 

de ramen aanwezig was. 

Deze hebben we ook gelijk vernieuwd en we kunnen nu weer naar buiten kij-

ken wat ook een kosten besparing van de verwarming zal opleveren                                 

Het glas in de tussen deur naar de kantine is ook vervangen daar zat een grote 

barst in. 

Ook  komt er nog nieuw glas in de buiten deur van de kantine. 

 

Henk Steenwijk 

 

 

http://www.bing.com/images/search?sk=OS3SC1&pq=vrijwiligger&sc=8-12&sp=5&cvid=0459a78f12f8416b84119fe4bced0d10&q=vrijwilliger&qft=+filterui:photo-clipart&FORM=R5IR22
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Jaarverslag Visbeurs 2013. 
 

H 
et is eigenlijk voor de Visbeurs een saai jaar geweest geen schokkende 

dingen of een zoveel jarig bestaan, je zou het een pre Olympisch jaar 

kunnen noemen een jaar voor de olympische spelen of voor de Glas-

baars het 65 jarig bestaan van onze vereniging. 

 

Natuurlijk hebben wij voor onze leden weer de nodige vis, planten en bijartike-

len ingekocht waaronder noodgedwongen een aantal nieuwe achterwanden om-

dat de fabrikant van onze oude achterwanden failliet ging ook zijn er een aantal 

nieuwe visjes de visbeurs gepasseerd alleen nieuwe planten laten zich niet zien 

wel worden er dwerg varianten aangeboden of de planten gaan in jumbo potten 

die dan voor een schijntje weg gaan. 

 

Wel zijn Willem en ik een dag naar de groothandel in aquariumvissen gegaan 

in Lelystad en vooral Willem keek daar zijn ogen uit en om dit te doen is wel 

eens handig want de vis bestellen vanaf foto’s is niet ideaal en om ze dan zien 

zwemmen en hoe ze reageren op mensen en de werkelijke kleuren zien is voor 

mij een reden om ze wel of niet mee te nemen. 

 

Wel heeft de Glasbaars een PC. met hierop internet waardoor wij bijna elke 

vraag of iets leverbaar is direct kunnen beantwoorden en men kan zelf op de 

leverancier van de aquariumvissen kijken wat op voorraad is en dat dan aan ons 

doorgeven om te bestellen. 

 

Tom Looijestein 
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Elektro-Rama 

De winkel voor alle elektronica 

Wezenstraat 3, 1781GJ, Den Helder 

0223-619381 

www.elektro-rama.nl 
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Zeerovers met oogverwarming 

 

H 
et is al langer bekend dat sommige grote roofvissen, zoals zwaardvis-

sen, tonijnen en bepaalde haaien hun ogen en hersenen warmer kunnen 

houden dan de omgevingstemperatuur. 

Nu is duidelijk geworden wat het nut daarvan is. In Current Biology tonen we-

tenschappers deze week aan dat een hogere oogtemperatuur de ‘temporele reso-

lutie’, oftewel de snelheid van de beeldverwerking verbetert. 

Grote zeepredatoren zoals zwaardvissen, tonijnen en sommige soorten haaien 

hebben de voor vissen unieke eigenschap dat ze hun lichaamstemperatuur ho-

ger kunnen houden dan de omgevingstemperatuur. 

Een nuttige truc wanneer ze in de koude diepzee jagen. Niet al deze vissoorten 

warmen hun hele lichaam op, maar het zenuwstelsel en de ogen verwarmen ze 

allemaal. Hoewel het duidelijk is dat al deze jagers bij de jacht sterk op hun 

zicht afgaan, was tot nu toe niet bekend wat nu precies het nut van die opwar-

ming is. Het kost ze zeer veel energie, dus het moet ook een groot voordeel 

hebben. 

Het onderzoek is gedaan aan de ogen van zwaardvissen ( Xiphias gladius). 

De vissen werden op open zee gevangen en gedood. Vervolgens werden de 

ogen verwijderd om er experimenten mee te doen. Het netvlies kon tot enkele 

uren na de verwijdering actief gehouden worden, lang genoeg voor de metin-

gen.  

De ogen van de vissen bleken extreem gevoelig te zijn voor temperatuurvaria-

ties. Hoe warmer het netvlies was, hoe meer beeldjes er per seconde verwerkt 

konden worden. Levende zwaardvissen houden hun ogen en hersenen met be-

hulp van een speciale spier op een temperatuur van 19-28°C (maximaal 15°C 

boven de omgevingstemperatuur). In de praktijk betekent dit dat ze in koud 

water tot tien keer ‘sneller’ kunnen zien dan wanneer hun ogen de temperatuur 

van het omringende water zouden aannemen. 

De prooien van de zwaardvis (meestal inktvissen) zijn koudbloedig en missen 

dus dit voordeel. Daardoor kunnen de roofvissen hun snel bewegende prooien 

goed zien, maar zien de prooien de eveneens snelle predatoren veel slechter. 

Dankzij zijn bijzondere ogen wint de zwaardvis in dit geval de evolutionaire 

‘wapenwedloop’ van zijn prooi. 

 

bron: Sanne Jense, http://www.kennislink.nl 
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Wij stellen aan u voor: 

        

 De Scatophagus Argus 

 

  beter bekend als:  

                                     

  De Argusvis 

 
 

Familie: Scatophagidae 

Herkomst: Indonesië, Filippijnen 

Lengte van de vis: 30 cm 

Minimum lengte aquarium: 250 cm 

Ph:  8 - 8½   

Gh:  16 - 20  

Temp: 20 - 28 

 

D e Argusvis is een grote, zijdelings geplatte vis met een tamelijk vier-

kante vorm. Het lichaam is groenig-zilver tot koperkleurig met onre-

gelmatige stippen. De vinnen zijn vrij kort en kleurloos en hij heeft een kleine, 

snavelachtige bek met kleine tandjes. De rugvin bevat stekels waar een giftige 

stof in zit. Er is geen zichtbaar geslachtsonderscheid . 

 
Verzorging 

De Scatophagus argus heeft een bijzondere levensloop: geboren en getogen in 

het brakke water van de mangrovewouden, maar tijdens het volwassen leven 

een echte zeevis. Dit maakt het niet eenvoudig de dieren in gevangenschap te 

houden. De vissen worden vaak, op zeer jonge leeftijden, als zoetwatervis ver-

kocht. Tot dat ze een cm. of 6 bereikt hebben kunnen ze het ook prima uithou-

den in een zoetwater aquarium, maar ze zullen toch echt in een brakwater aqua-

rium verder moeten opgroeien. Aangezien volwassen exemplaren erg groot 

worden en deze vissen in een groepje van ongeveer 5-6 exemplaren gehouden 

dienen te worden, zijn het niet de meest geschikte aquariumvissen. Hoewel de 

volwassen vissen ook in brakwater overleven lijkt de beste optie om volwassen 

leeftijd overbrengen naar een geschikt zeeaquarium. 

Tot die tijd is het belangrijk dat de brakwaterbak uiteraard groot genoeg is om 

deze vissen te houden. Ze hebben wat schuilplekken nodig in de vorm van 
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planten (al zullen die het niet goed doen in brak water over het algemeen) ste-

nen en hout. Ook is het verstandig de verlichting te temperen zodat de sfeer van 

een mangrovewoud nagebootst wordt. Het beste is het deze dieren in een speci-

aalbak te houden met eventueel een groep Zilverbladvissen  
 
Voortplanting 

Over kweken in gevangenschap met de Scatophagus argus is niets bekend. De 

Argusvis legt waarschijnlijk eieren op een koraalrif waarna de larfjes naar de 

brakke gebieden van mangroven en riviermondingen trekken.  

 

Voeding 

Deze vissen eten zowel dierlijk voer (op jonge leeftijd muggenlarven e.d., later 

groter voedsel als mossels en garnalen) als plantaardig voedsel. Ze staan er om 

bekend een plantenbak totaal leeg te kunnen eten, maar soms gedragen ze zich 

netjes. Het is dan wel zeer verstandig zeer afwisselend te voeren, zowel levend, 

diepvries als groenvoer. Daarmee houdt u ze gezond.  

 

Opmerking 

Hoewel deze vissen niet gemakkelijk te houden zijn, hebben ze wel een zeer 

grote aantrekkingskracht op aquarianen. Ze zijn zeer gemakkelijk tam te krij-

gen en kunnen dan uit de hand gevoerd worden. Als aan alle voorwaarden vol-

daan kunnen worden zijn het zeer leuke huisdieren waar men jarenlang plezier 

aan kan beleven. Helaas worden ze meestal als zoetwatervis verkocht en 

‘vergeet’ men er bij te vermelden dat ze toch echt brakwater nodig hebben op 

den duur. Hierdoor sterven er zeer veel Argusvissen voor ze zelfs maar halfwas 

zijn. 

Helaas hoor ik steeds dat deze vissen in de aquariumwinkel aan nietsvermoe-

denden mensen worden verkocht als oplossing voor hun alg probleem (helpt 

niet je moet de oorzaak wegnemen, zie informatie optimale plantengroei) zon-

der dat er dus wordt vermeld dat ze: 

 1)  Groot worden. 

2)   In brakwater moeten. 

3)  De neiging hebben om als de alg op is aan de planten te beginnen bij ver-

keerde voeding. 

Dat is erg jammer, want deze vis verdient echt een speciaalbak.Dan pas laat 

deze vriendelijke argusvis zijn volle pracht zien. Er zijn overigens verschillen-

de kleur variëteiten in de handel waarvan het nog maar de vraag is of het de-

zelfde soort is. 

 

Text door: sonnie-tieske producties aangepast door E. Prins 
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GloFish 

 

H 
et is een ware hit op internet: glow in the dark sushi. Een filmpje waar-

in wordt uitgelegd hoe je deze lichtgevende delicatesse thuis zelf kunt 

maken, is op YouTube inmiddels ruim 80.000 keer bekeken. Wat is er 

dan zo bijzonder aan deze sushi?  

Nou, naast de traditionele rijst en wasabi bevat het een wel heel apart ingredi-

ënt; GloFish. GloFish zijn genetisch gemodificeerde zebravissen die je in Ame-

rika gewoon in de dierenwinkel kunt kopen. 

 

Wat is genetische modificatie? 

Bij genetische modificatie 

wordt een stukje DNA (een 

gen) van het ene organisme 

ingebracht bij een ander or-

ganisme. Dat klinkt simpel, 

maar dat is het meestal niet. 

Vreemd DNA wordt over 

het algemeen snel afgebro-

ken in het lichaam van de 

ontvanger. Pas als het lukt 

om ervoor te zorgen dat een 

organisme het vreemde stuk-

je DNA in  zijn eigen DNA inbouwt,kan het vreemde DNA ook gaan functio-

neren.  

In 1999 slaagden wetenschappers van de Nationale Universiteit van Singapore 

erin om het gen dat codeert voor het fluorescerende eiwit GFP tot expressie te 

brengen in zebravisembryo’s. 

De GloFish was geboren. 

 

Green Fluorescent Protein 

 

Green fluorescent protein (GFP) is een eiwit dat van nature 

voorkomt bij verschillende soorten kwallen. In 1962 slaagde 

de Japanse wetenschapper Osamu Shimomura erin om het 

eiwit voor het eerst te isoleren uit de kwal Aequorea victoria. 

Vrijwel direct zagen wetenschappers de enorme potentie van 

het eiwit voor biomedisch onderzoek. In de jaren die volgden 

werden allerlei toepassingen voor het eiwit ontwikkeld. Zo 
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werd het mogelijk om eiwitten en cellen te kleuren en later ook om bijvoor-

beeld de groei van hersencellen of het uitzaaien van kankercellen tot in detail te 

volgen. Tot op de dag van vandaag is het trouwens nog niet duidelijk wat de 

functie van fluorescentie is bij de kwallen waar GFP het eerst uit werd gewon-

nen 

 

Waarom wilden wetenschappers zo graag een lichtgevende vis maken? 

 

De wetenschappers uit Singapore zijn hun project niet begonnen met de ge-

dachte om de vissen te verkopen als huisdier of te verwerken in voedselpro-

ducten. Zij hopen op een dag een zebravis te maken die alleen fluoresceert als 

hij in verontreinigd water zwemt. De GloFish zou dan een fantastisch instru-

ment zijn om milieuverontreinigingen op te sporen. Het maken van een vis die 

voortdurend fluoresceert was slechts de eerste stap in het onderzoek. Het Ame-

rikaanse bedrijf Yorktown Technologies zag wel wat in de lichtgevende visjes 

en wilde deze graag op de markt brengen. Vandaar dat GloFish sinds 2003 in 

verschillende Amerikaanse dierenwinkels te koop zijn als aquariumvissen. 

Een deel van de verkoopopbrengst gaat naar het oorspronkelijke onderzoeks-

project van de wetenschappers die de visjes ontwikkelden. 

 

Is er speciale regelgeving rond de verkoop van genetisch gemodificeerde vis-

sen? 

 

Voordat Yorktown Technologies GloFish op de Amerikaanse markt mocht 

brengen, is er ruim twee jaar lang uitgebreid onderzoek gedaan naar de veilig-

heid van de genetische gemodificeerde vissen met betrekking tot de omgeving. 

Dat onderzoek werd ondermeer uitgevoerd door de Amerikaanse Food and 

Drug Administration (FDA). 

De conclusie van het onderzoek van de FDA was dat de gekleurde aquarium-

vissen geen bedreiging vormen voor hun omgeving. Er is volgens de FDA geen 

bewijs dat genetisch gemodificeerde zebravissen meer schade aanrichten in hun 

omgeving dan hun gewone soortgenoten doen. Vandaar dat de FDA in 2003 

geen reden zag om de verkoop van GloFish stricter te reguleren dan de verkoop 

van andere aquariumvissen. 

In de staat Californië zul je GloFish trouwens niet in de dierenwinkel vinden. 

Daar is de invoer van genetisch gemodificeerde dieren namelijk bij wet verbo-

den. In Canada en Europa is dat trouwens ook. 

 

De FDA had er vast geen rekening mee gehouden dat mensen GloFish zou-

den gaan eten? 
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Inderdaad, in het besluit uit 2003 staat zelfs expliciet vermeld dat GloFish niet 

bedoeld zijn als voedselproduct. Ook Yorktown Technologies stelt op de offici-

ële website www.glofish.com dat de siervissen niet bedoeld zijn voor menselij-

ke consumptie. 

 

Maar nu wordt er toch echt sushi van gemaakt. 

 

Ja dat klopt. Op de website www.glowingsushi.com kunnen mensen terecht 

voor allerlei recepten met de lichtgevende zebravisjes. Zo is er de ‘Kryptonite 

roll’, de ‘Stop and glow nigirizushi’, en de ‘Not in California roll’. Er is trou-

wens niet voor niks gekozen voor sushi, een rauw product. Als je GloFish zou 

koken, zouden ze hun kleur verliezen doordat het eiwit GFP bij hogere tem-

peraturen snel denatureerd. 

 

Wie zijn de bedenkers achter glow in the dark sushi? 

 

Dat is het Center for Genomic Gastronomy, een onafhankelijk onderzoeksinsti-

tuut dat zich bezighoudt met het ontdekken en begrijpen van het genetische 

materiaal waaruit de menselijke voedselketen is opgebouwd. 

Hun ‘Glowing Sushi Cooking Show’ was onderdeel van de tentoonstelling Edi-

ble die tussen begin februari en begin april 2012 te zien was in de Science 

Galary in Dublin. Edible ging over het eten van de toekomst. 

Naast lichtgevende sushi kon je er andere bizarre dingen tegenkomen zoals 

koekjes met vervuilde stadslucht en pepermunt gekweekt met behulp van stra-

ling. 

Het doel van de tentoonstelling is vooral om mensen bewust te maken van wat 

zij eigenlijk eten. Pepermunt wordt al jarenlang gekweekt met behulp van stra-

ling.  

Dat wil zeggen; wetenschappers hebben met behulp van straling mutaties aan-

gebracht in planten en daar is uiteindelijk de pepermuntplant uit ontstaan. 

Mensen die in een vervuilde stad wonen, ademen al dagelijks verontreinigde 

lucht in. Waarom is het dan ineens vies om koekjes te eten die in vervuilde 

lucht zijn gemaakt? En wat de sushi betreft: we eten iedere dag allerlei dierlijk 

en plantaardig materiaal. Het DNA wat we daarmee binnen krijgen, is voor ons 

lichaam allemaal vreemd. En dat geeft niet, want tijdens het verteren wordt al 

dat vreemde DNA toch afgebroken tot kleine bouwblokjes. Het GFP-gen van 

de GloFish is voor ons lichaam niet vreemder dan het andere DNA van de ze-

bravis. Alleen doordat het eiwit fluorescerend is, realiseren mensen zich 

ineens wat ze binnenkrijgen. 

 

bron: Elles Lalieu, http://www.kennislink.nl 
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    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 kamer van Koophandel te Alkmaar 

onder nummer 40634551 

 
Notulen van de algemene ledenvergadering welke werd gehouden op 5 

april 2013 

Plaats: Verenigingsgebouw aan de Rozenstraat 17a te Den Helder 

 

Voorzitter:    Hans van Rooijen 

Penningmeester:  Harold Knuever 

Lid bestuur / visbeurs:  Jolanda Wiersma 

 

Aanwezig : 23 leden/donateur (inclusief bestuursleden) 

Afbericht : Jan Broersma (vicevoorzitter) en Marco Knaap (comm. materi-

aal) 

 

 

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

De voorzitter opent de vergadering rond 20:00 uur en heet iedereen hartelijk 

welkom. Het valt op dat er een grote opkomst is, dit is in jaren niet meer ge-

beurd. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk omdat er dit jaar nieuwe bestuurs-

leden worden aangenomen. Omdat het ook de voorzittersfunctie betreft vraagt 

de voorzitter om  punt 11 (verkiezing bestuursleden)  te verplaatsen naar punt 

16, de aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

 

 2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 4 april 2012. 

Op de notulen van deze algemene ledenvergadering heeft Willem Jas een op-

merking. Tijdens het beëindigen van zijn bestuursfunctie heeft hij niet de be-

loofde attentie gekregen. De voorzitter geeft aan dat dit er inderdaad bij inge-

schoten is. Dhr. Jas krijgt alsnog een passende attentie. 

 

 3. Jaarverslag secretaris. 

Er is geen jaarverslag 2012 in verband met het niet hebben van een secretaris.  

 

 4. Jaarverslag commissaris materiaal. 

(Vervolg op pagina 26) 
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Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.  

 

 5. Jaarverslag penningmeester. 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen. 

 

 6. Verslag financiële commissie. 

Op 23 maart is door de kascontrolecommissie (de heren A. den Boer en B. 

Voermans) de kas gecontroleerd. De penningmeester leest de verklaring voor 

over de kascontrole welke door de commissie is ondertekend.  

De kascommissie stelt in deze verklaring de vergadering voor het bestuur op-

heffing van verantwoordelijk- heden  te verlenen onder dankzegging aan de 

penningmeester. De vergadering geeft hierbij zijn goedkeuring. 

 

 7. Verslag visbeurscommissie. 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen. 

 

 8.Verslag kantinecommissie. 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.  

 

 9. Verslag redactiecommissie. 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.  

 10. Vaststellen van de begroting 2013 / bestuursbeleid 2013. 

De begroting sluit met € 0,- resultaat. De penningmeester geeft uitleg over de 

begroting. Het vaststellen van het bestuursbeleid wordt overgelaten aan het 

nieuwe bestuur.  

 

 11. Verkiezing leden voor de financiële commissie. 

Er melden zich drie nieuwe kandidaten: Dhr. Tak, Dhr. Kramer en Dhr. Hen-

driks en Dhr. Voermans als reserve.  

 

 12. Verkiezing kernleden. 

De kernleden voor de visbeurs zijn; Henk Steenwijk, Henk van Spelden, Tom  

Looyestein en Ben Venema (Ben is als donateur geaccepteerd ). 

 

 13. Verkiezing leden voor de kantinecommissie. 

Jolanda heeft het financieel beheer van Hans van Rooijen overgenomen. De 

kantine medewerkers zijn Ben Venema, Martijn Klaver en Cor Tuithof. Er zijn 

meer vrijwilligers nodig om de continuïteit voor de kantine diensten te organi-

seren. 
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 14. Verkiezing leden voor de redactiecommissie. 

De volgende leden hebben zich aangemeld voor de redactiecommissie; Dhr. 

Moorman, Dhr. Huisman. Dhr. De Graaf en Dhr. Doornbos voor assistentie. 

Sven van Spelden verzorgt en onderhoud de website. 

 

 15. Voorstellen van de leden. 

Er zijn geen voorstellen binnen gekomen. 

 

 16. Verkiezing bestuursleden. 

De volgende leden hebben zich aangemeld voor een bestuursfunctie; 

Henk Steenwijk 

Betty Vellinga 

Willem Hiddingh 

Jan Moorman 

 

Verkiesbaar zijn Jolanda Wiersma en Martijn Klaver. 

 

Deze leden zijn door de aanwezigen aangenomen voor een functie binnen het 

bestuur.  

 

Henk van Spelden heeft zich aangemeld voor de voorzittersfunctie, deze func-

tie wordt gekozen door de leden van de vereniging. De leden hebben Henk aan-

genomen als voorzitter.  

 

Voorzitter Hans van Rooijen bedankt Jan Broers voor zijn functie als vice-

voorzitter (vanaf 1996), Marco Knaap voor commissie materiaal en Harold 

Knuever als penningmeester.  

Hierna geeft hij de voorzittershamer aan Henk van Spelden en staat zijn stoel 

af.  

 

Jolanda Wiersma neemt hierna even het woord en bedankt Hans van Rooijen 

voor zijn tomeloze inzet en waardering voor de 17 jaren dat hij als voorzitter 

het boegbeeld was voor de vereniging. Hierbij overhandigd zij een envelop met 

een leuke attentie voor Hans en zijn vrouw.  

 

 17. Rondvraag 

Henk van Spelden heeft plaats genomen als voorzitter achter de bestuurstafel. 

Hij bedankt Hans van Rooijen en hierna de leden voor het vertrouwen. av. De 

Glasbaars  is niet alleen het bestuur maar de vereniging bestaat uit alle leden en 

donateurs. We moeten elkaar stimuleren en alle leden zijn hierbij nodig.  

De voorzitter geeft elke aanwezige de gelegenheid om een vraag te stellen.  



a.v. “De Glasbaars” 

28 

Hierbij komt één vraag naar voren; waarom worden de overledenen niet her-

dacht. Dit hoort bij een ledenvergadering als eerste punt behandeld te worden. 

Het bestuur is het hiermee eens en zal dit in de eerstvolgende ledenvergadering 

meenemen. 

 

De voorzitter bedankt de leden en donateurs voor hun komst, biedt iedereen 

een drankje aan namens de vereniging en sluit de vergadering om 20:45 uur. 

                 

            Notulist: B. 

Vellinga 

a.v.  “De Glasbaars” 

 

Aangesloten bij de  N.B.A.T. 

 

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenverga-

dering, welke gehouden wordt op  25 april 2014 in het verenigingsgebouw aan 

de Rozenstraat 17 a te Den Helder , aanvang 20.00 uur. 

 

Agenda. 

1.   Opening, mededelingen en ingekomen stukken . 

2.   Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 5 april 2013. 

3.   Jaarverslag secretaris. 

4.   Jaarverslag commissaris materieel. 

5.   Jaarverslag penningmeester. 

6.   Verslag financiële commissie. 

7.   Verslag visbeurs commissie. 

8.   Verslag  kantine commissie. 

9.   Verslag redactie commissie. 

10. Vaststellen van de begroting 2014/bestuursbeleid 2014. 

11. Verkiezing leden voor de financiële  commissie. 

12. Verkiezing leden voor de kantine commissie. 

13. Verkiezing leden voor de redactiecommissie. 

14. Voorstellen leden. 

15. Rondvraag. 

16. Sluiting 

 

Toelichting op de agenda 

ad. 6  Dient volgens de reglementen schriftelijk te worden ingediend.  

ad. 10 Begroting is ter vergadering aanwezig 
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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 

 

 

 

 

Adverteren voor leden/donateurs gratis 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

M 
ocht u het aquarium snel willen vullen met planten daarvoor hebben 

wij weer reuzenpotten ingekocht  met diverse soorten planten voor 

de voorgrond het midden en de achtergrond deze potten met een op-

pervlakte van twee en een half zo groot zijn niet twee en een half keer 

zo duur zelfs niet twee keer zo duur  , maar deze gaan weg  voor maar 

€ 4,00 per pot. 

 

Bent u niet echt een planten liefhebber , maar houd u meer van grote vissen en 

u heeft minimaal een aquarium van 150 cm. Dan is de Heros Severum 

iets voor u deze Zuid-amerikaanse cichilde word tussen de 20 en 25 

cm. groot en houd van wat groter voer en de inrichting van het aquari-

um is vrij gemakkelijk wat grof grind en om wat schuilplaatsen te ma-

ken hout in het aquarium en om de kosten hoeft u het niet te doen deze 

vissen die nu nog maar 8 cm. Zijn kosten € 2,50 per stuk. 

 

Mocht u een fel kleurtje in u aquarium willen hebben, misschien  is De Sulawe-

sislak “Tylomelania Sp. Iets voor u deze slak van 5 cm. heeft een gris 

tot zwart huis maar de slak zelf is fel geel ald deze slak bij de voorruit 

kruipt is dit goed te zien deze slak is echter niet goedkoop per stuk ko-

men deze slakken op € 5,95 per stuk. 

 

Over mooie kleuren gesprokken net binnen twee schitterende Botia macracan-

thus oftewel de Clown Botia een van 20 cm. en een van 15 cm. deze zwart gele 

vissen mogen weg voor het vrienden prijsje van respectievelijk € 15,00 en € 

10,00. 

 

Tom Looijestein 
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Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

IJZERHANDEL 
 

Industrieweg 2aa 
  

1785 AG Den Helder 
  

Tel. 0223-661007 
 

 

De specialisten in: 

 

 gereedschappen 

 ijzerwaren 

 elektrische gereedschap 

 graveerwerk 

 hang-  & sluitwerk 

 bevestigingsmiddelen 
 

 


