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AL MEER DAN 40 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HELDER 

Drs. F. Bijlweg 240, 1784 MC  Den Helder 

         www.theokomen.nl           tel. 0223-615284     email: info@theokomen.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, mei 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. 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 Sven van  Spelden, 
    Ceramstraat 43, 1782  CB Den Helder, tel. 0223-753394  

    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: 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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Bestuur 

Ledenadministratie ledenadministratie@deglasbaars.nl 

Redactie redactie@deglasbaars.nl 

Visbeurs-kernleden visbeurs@deglasbaars.nl 

Verenigingsinformatie 

Voorzitter    Henk van Spelden   tel. 625460 

voorzitter@deglasbaars.nl   Fresiastraat 9   1782 NS Den Helder 
                

Secretaris    Betty Vellinga    tel. 750799 

secretaris@deglasbaars.nl   Sperwerstraat 45  1781 XC Den Helder 
                

Penningmeester   Willem Hiddingh          tel. 06-54913956 

penningmeester@deglasbaars.nl   Steengracht 28   1781 RT Den Helder 

                

Comm. materiaal   Henk Steenwijk                      tel. 06-11517873 

comm.materiaal@deglasbaars.nl  Hugo de Grootstraat 21  1782 NG Den Helder 
 

2e Comm. Materiaal                            Vacant                      

          
 

Lid bestuur  Jolanda Wiersma                             tel. 06-15952829        

 Koekoekstraat 42 1781 WG Den Helder 

  

Lid bestuur / redactie                          Ronald van ‘t Ent  tel.06-14472066  
redactie@deglasbaars.nl 

 

  

 

 

 

 

Betty Vellinga    Sperwerstraat 45  1781 XC Den Helder 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald van ‘t Ent tel. 06-14472066  

 

 

 

  

 

Visbeursinkoper 

 

Tom Looijestein tel. 06-30411902 

  

 

Visbeurs-medewerkers. 

 

 Jos Wiedenhof Simone Hilberts  Tom Wensink 

 Alex Hendriks      Willem Hiddingh Henk van Spelden  

 Sven van Spelden Henk  Steenwijk Ronald van ’t Ent          

    Ans Borstel-Vos 06-12356173 

mailto:voorzitter@deglasbaars.nl
mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
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 Richard Kramer (Finan. Beheerder)  tel. 06-54215872 

  

 Cor Tuithof  tel. 06-23016622 

 

Bert Hilberts  tel. 0223-683470 

 

  

 

 

 

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 Hans van Rooijen  

                    

 Datum Onderwerp Tijd   

 22 november 2014 Vivarium 2014 10:00 

 23 november 2014 Vivarium 2014 10:00 

 

 

Kantinemedewerkers  kantine@deglasbaars.nl 

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

mailto:kantine@deglasbaars.nl
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Van de bestuurstafel 

Henk van Spelden ( voorzitter ) 
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Limnophila aromatica   

 

 

 

 

 

 

Familie  Helmkruidfamilie/Scrophulariaceae 

Verspreiding  Zuid Oost Azie 

Hoogte 20-40 cm 

Lichtbehoefte Veel licht 

Ph 6,4-7 

Hoogte zo hoog als het aquarium is. Een plant voor de wat gevorderde aqua-

riaan. Heeft echt licht en voeding nodig, zeker Co.2 toevoeging. Het water 

moet zacht tot middelzijn temp tussen de 22 en 26 graden. Zet de stengels 

goed uit elkaar zodat ook de onderste bladeren goed licht vangen. De plant 

groeit ook onder ideale omstandigheden langzaam. Te vermeerderen door 

voornamelijk stekken. Het is echter ook mogelijk via zaad, plant heeft een 

heel fraai paars bloemetje. Helaas heb ik deze nog niet in bloei gehad.  

De bladkransen zijn zeer fraai gekleurd en vol met blad. Korte internodien. 

Bovenwatercultuur lijkt sterk op de bovenwatercultuur van de Bacopa monni-

eri.  
 

 
 

 

http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/dehoutenseaquariaan/full27987964.jpg
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Hallo mede Glasbaars leden 

 
Hier is het tweede blad  “Tussen lange Jaap en 

Kuitje”  van de Glasbaars.  

  

Na een aantal goede reacties die we gehoord heb-

ben, denken wij dat we de goede weg op gaan.  

We kunnen het blad echter niet alleen maken, dus 

ik blijf jullie ook vragen om mee te denken wat er 

in het blad zou kunnen komen te staan.  

 

Het kunnen leuke weetjes zijn die je wilt delen met de mede 

'aquaristieken'  of heb je vragen over verschillende dingen betreffende het 

aquarium en zijn bewoners, stuur ze op en ik ga in de club kijken voor ant-

woorden.     

  

Ik blijf jullie ook vragen om een stukje over je zelf en je aquarium onder het 

kopje “de persoon en zijn vissen” zodat we onze hobby kunnen delen. 

Je tekst kan je sturen naar redactie@deglasbaars.nl.  
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Energieweg 9 

1785 AD Den Helder 

Telefoon: 0223 63 14 14 

Fax: 0223 63 36 94 

Mail: info@keesgroot.nl 

Kees Groot Horeca Den Helder 
Groothandel voor horeca en grootverbruikers 
 

Openingstijden 

 Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:30 uur 

 Zaterdag: 09:00 - 12:00 uur 

 

   

www.vanrossum-wonen.nl 
 

Woning- en projectstoffering 
  

V A N  R O S S U M  W O N E N 
-  Love your living - 

 

 

Winkelcentrum Duinpassage 
Texelstroomlaan 108-110 

Den Helder 
tel: 0223-636559 
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“De persoon en zijn vissen” 

 
Mijn naam is Mark Oppelaar en ben sinds een aantal weken lid van ‘’De Glasbaars’’. 

Net als zovelen van ons, ben ook ik begonnen met een klein glasbakje voor een paar 

goudvissen. Doordat de goudvissen uit hun bakje groeiden kocht ik ,via Marktplaats, 

een Juwel Rio 125. Het kleine glasbakje was nog geen dag leeg of een vriendje van 

mijn dochter wou van zijn tropische visjes af! Ik kon het niet laten en nam de diertjes 

direct over, dit uiteraard zonder er bij na te denken wat het zou inhouden. De jongen 

had een Labeo bicolor in een bakje van krap 25 liter samen met een 4tal schuberti’s en 

een siamees algeneterje.  Ik, ook niet geremd door enige kennis, nam de dieren in het 

kleine glasbakje en ging mij toen pas verdiepen. Binnen een paar dagen viel mij toch 

wel op dat de labeo constant aan het ‘’jagen’’ was door het veels te kleine bakje. Na 

meerdere boeken te hebben gelezen over tropische aquaria voelde ik mij steeds meer 

aangetrokken door de hobby. Uiteraard vond ik ook dat er een groter tropisch aquarium 

moest komen, want die dierenmishandeling in dat kleine bakje kon echt niet! Nu heb ik 

het geluk dat ik getrouwd ben met een zeer begripvolle vrouw, Diane, en die wou op 

dat moment graag een hoek-aquarium. Ik vond er gelukkig 1, in Julianadorp!  260 liter 

puur kijkgenot….. ja nu begon het wel ergens op te lijken. Uiteraard moesten er nog 

meer vissen in en ook garnalen. Zonder enige ervaring en alleen maar kennis vanuit de 

boeken ging ik aan de slag en werd steeds meer enthousiast.  Toch had ik nog niet het 

gevoel dat ik er het maximale uithaalde. Ik zocht mensen die er net zo enthousiast over 

zijn als ik, zodat ik van hun kan leren en mijn enthousiasme/vreugde , die ik vind in 

onze hobby, kan delen met die mensen.  Nu is mijn visbestand behoorlijk uitgebreid en 

is er zelfs nog een derde aquarium bij gekomen om de garnaaltjes te huisvesten (dit is 

maar een klein zuiltje die eigenlijk bedoeld was om door te verkopen, maar je het bloed 

kruipt waar het niet gaan kan hé). Nogmaals, die vrouw van mij, ze werkt normaal met 

geestelijk en lichamelijk gehandicapten, heeft erg veel begrip. 

Mijndroom, voor wat betreft de hobby, is een groot tropisch en een 

groot koudwateraquarium.  ter illustratie een drietal foto’s. Eerste 

mijn “warme” bak, tweede mijn “koude” bak en de deerde mijn zuiltje met een paar 

garnaaltjes en een paar baby black molly’s. Ik hoop u allen eens een keer  te ontmoeten 

in “ons” verenigingshuis , als ik het zo al mag noemen, en eens te spreken over wat ik 

beschouw als een de mooiste hobby ter wereld.  

 

Tot ziens!!!! 
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Beste leden, 

 

Zoals jullie al op een andere plek in dit clubblad hebben kunnen lezen gaan 

we ons 65jarige jubileum vieren op Vivarium 2014 in Nieuwegein. 

De organisatie van Vivarium 2014 heeft ons gevraagd of wij de inricht van 4 

show aquariums op ons kunnen nemen als vereniging. 

Hierop hebben we volmondig ja gezegd en inmiddels hebben we al wat idee-

ën over hoe de inrichting van de aquariums eruit zou moeten komen te zien 

m.b.t de "hard scape". 

Voor de inrichting m.b.t de planten willen we graag een beroep doen op onze 

leden voor overtollige stekken en/of grote planten / planten groepen die jullie 

overhebben. 

 

Aan welke planten denken we dan? We zoeken bv; 

Valisneria 

Valisneria giganthea 

Javamos 

Blyxa japonica 

Anubia 

Javavaren 

Echinodorus soorten 

Cabomba 

Waterpest 

Waterhoorn 

Crytpo's 

Glaceria maxima 

Etc. 

 

U ziet we kunnen eigenlijk alles wel gebruiken. 

Kijk dus eens goed naar u bak als u begin / half November uw aquarium gaat 

snoeien en breng op zaterdag 13 en/of woensdag 17 november uw snoeisel 

naar de vereniging en misschien ziet u, uw stekken / planten wel terug in 1 

van de 4 show bakken. 

Stekken / planten die we niet in de showbakken hebben kunnen gebruiken 

zullen we te koop aanbieden op de stand want mooie stekken / planten weg 

gooien is natuurlijk doodzonde. 

 

Namens het Vivarium team van de glasbaars alvast bedankt, 

Niels 
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Elektro-Rama 

De winkel voor alle elektronica 

Wezenstraat 3, 1781GJ, Den Helder 

0223-619381 

www.elektro-rama.nl 

Spoorgracht 30 

1781 CD, Den Helder 

Telefoon: 0223-684878 

www.blokkerdiervoeding.nl 

Heeft alles voor   

uw huisdier 
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Aplocheilichthys normani 

 
Familie  : Cyprinodontidae 

Herkomst : Afrika ten zuiden vd Sahel 

Lengte vd vis : 4 cm 

Min.lengte aquarium : 50 cm 

Temparatuur  : 22-26 

Ph : 6,5/7 

Gh : 3/6 

Nederlandse naam : Afrikaans blauwoogje 

 

Een vreedzame en schuwe soort, die niet samen met grotere en agressieve vissen ge-

houden kan worden. De bak moet dicht beplant worden maar met voldoende zwem-

ruimte. Het is een scholenvis en mag dus in grotere aantallen gehouden worden.  

Als voedsel is klein levend voer zoals watervlooien en artemia uitermate geschikt. Ook 

wordt af en toe droogvoer geaccepteerd. Het is wel noodzakelijk afwisselend te voeren. 

De kweek is vrij eenvoudig. De eieren worden op de planten afgezet en als de bak 

groot genoeg is met voldoende schuilgelegenheid, kunnen de jongen in de bak groot 

worden. Het eerste voer zijn pantoffeldiertjes en artemia-naupliën. 

 

 

 
 

http://aquavisie.retry.org/Database/Etymologie/Etymologie_A.html#Aplocheilichthys
http://aquavisie.retry.org/Database/Etymologie/Etymologie_N.html#Normani
http://aquavisie.retry.org/Database/Grotere foto/Aplocheilichthys_normani.html
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2. Licht: Gebruik van licht 

Planten maken op 3 manieren gebruik van licht : 

 photosynthese 

 photomorphogenese 

 Photoperiode 

 

Photosynthese 

Photosynthese is het proces waarbij de plant energie afkomstig van straling (licht) om-

zet in chemische energie in de vorm van suikers (sacchariden). Deze energie is nodig 

om complexe organische verbindingen te kunnen maken en is dus essentieel voor de 

groei van een plant. 

 

De bovenstaande reactie-vergelijking is de meest simpele vorm om dit ingewikkelde 

proces uit te drukken : onder invloed van licht wordt CO2 door de plant opgenomen, 

waarna uiteindelijk suikers en zuurstof ontstaan. 

Photomorphogenese 

Onder deze term verstaan we het effect van licht op de groei van planten. Als we plan-

ten alleen onder blauw of rood licht laten groeien, dan krijgen ze een verschillende 

verschijningsvorm : 
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Uit figuur 1 kunnen we duidelijk afleiden dat planten zowel rood als blauw licht nodig 

hebben om een normale vorm en groei te kunnen verkrijgen. Overigens is de behoefte 

aan blauw licht slechts een fractie van de behoefte aan rood licht. Zwak inschijnend 

daglicht in een aquarium kan die behoefte aan blauw licht al snel dekken. 

Photoperiode 

De photoperiode is de lichtduur die de plant behoeft om een goede groei te krijgen. 

Deze periode is genetisch vastgelegd en kan per plantensoort verschillen.  

Uit de tuinbouw kennen we zogenaamde korte-dag-planten of lange-dag-planten. Bloei 

en groei worden bepaald door de daglengte ofwel de tijd dat er licht is en photosynthe-

se kan plaatsvinden. 

Echter, onze aquariumplanten komen meestal uit tropische gebieden rondom de eve-

naar en de lichtduur is daar altijd ongeveer 12 uur. Als we de situatie in een tropische 

rivier bekijken dan zien we het volgende : 

 

De zon schijnt weliswaar voor 12 uur, maar de lage stand van de zon gedurende zons-

opgang en zonsondergang alsmede de overschaduwende begroeiing zorgt ervoor dat de 

lichtintensiteit niet voldoende is voor een optimale photosynthese. Als de zon wat ho-

ger komt en meer in de rivier kan schijnen, dan is er wel voldoende licht voor een goe-

de plantengroei in het water. 

Overigens wisselen de condities in de tropen nogal. Bewolking of regen maakt dat de 

lichtintensiteit afneemt. Normaal gesproken is de intensiteit nog steeds voldoende. Al-

leen de snelheid waarmee de plant groeit, neemt onder zulke condities natuurlijk iets af. 

Duidelijk blijkt uit figuur 2 dat we aquariumplanten minimaal gedurende 9 uur moeten 

belichten tot maximaal 12 uur. Langer als 12 uur heeft geen zin, omdat genetisch be-

paald is dat de maximale effectieve photosynthese-periode reeds gehaald is. De plant 

zal dan ook stoppen met de photosynthese en overgaan op zijn andere mechanisme : 

het metabolisme (zie artikel 1). 



a.v. “De Glasbaars” 

18 

Kenmerken van visziektes  
Door het uiterlijk en gedrag van de tro-

pisch vissen iedere dag goed te observe-

ren kan je een tropisch vis die mogelijk 

ziek is herkennen. Niet alleen de uiter-

lijke kenmerken ook gedragskenmer-

ken zijn een goede graadmeter om te 

herkennen of een aquariumvis mogelijk 

ziek is.  
Sommige visziektes zijn overdraagbaar. Bij een zieke vis neem je direct 

maatregelen. Om te voorkomen dat de visziekte kan verspreiden zet je de 

zieke vis apart in quarantaine. In een quarantainebak kan je makkelijker de 

tropisch vis observeren en behandelen met geneesmiddelen zonder dat het 

aquariumwater word aangetast en de overige vissen daar last van hebben.  

Na het behandelen van de vis moet er gekeken worden wat de mogelijke oor-

zaak is geweest om herhaling te voorkomen.  
 

Bestudeer de vissen in je aquarium regel-

ma-tig op afwijkend gedrag. Gedragsken-

merken van een zieke vis zijn:  

 Afzonderen van de school (bij scholen 

vissen)  

 Apathisch gedrag vertonen  

 Bij de uitlaat van het filter hangen  

 Het samenknijpen van vinnen  

 Niet meer willen eten of minder willen 

eten  

 Op de bodem liggen  

 Schuren langs decoratie en hout  

 Sneller ademen  

 Tegen het wateroppervlak hangen  

 Vreemde zwembewegingen  

 

 

Aan de buitenkant kan een zieke vis ook 

herkenbaar zijn. Uiterlijke kenmerken 

zijn:  

 Gaatjes of puistjes rond de kopstreek  

 Grijs witte vlekken op de huid  

 Met één kieuw dicht ademen  

 Opzwellen of vermageren van de vis  

 Rode bloederige plekken op het lichaam  

 Slijmerige witte ontlasting  

 Sterk rood of wit gekleurde kieuwen  

 Troebele ogen of witte waas  

 Veranderingen aan staart en vinnen  

 Verkleuring van de vis  

 Verwondingen  

 Wijd gesperde kieuwen  

 Witte puntjes op de huid  

http://www.visaquarium.nl/a/esha2000
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KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

Kantoor- en printersupplies voor thuis en op kantoor, 

Makkelijk betalen met iDEAL. Ukunt uw bestelling 

ophalen in onze winkel (Industrieweg/Ravelijncenter) of 

laten bezorgen. Kijk op www.egner.nl 

Kijk, kies en koop in onze nieuwe web-

  

Egner thuis op kantoor. Industrieweg 27, 1785 AG Den Helder, t: 0223 - 673333 info@egner.nl 

Onderdeel van de noordhuis groep met vestigingen in Meppel, Zwolle, Emmeloord en Den Helder 

mailto:info@egner.nl
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Eéndagsvlieglarve 
 

Eéndagsvliegen worden ook wel haften genoemd. 

Feitelijk is de larve een nimf. Eéndagsvliegen hebben geen larve- en popstadium.  

Ze leven het grootste deel van hun leven in het water. De volwassen dieren hebben 

gedegenereerde monddelen en kunnen dus niet eten. Ze leven daardoor maar enkele 

uren tot enkele dagen. 

De nimfen zijn gevoelig voor vervuiling. De aanwezigheid van nimfen duidt op een 

goede waterkwaliteit. 

In stromend water zijn de haften en hun nimfen voor de vissen een heel belangrijke 

voedselbron. 

 

Wetenschappelijke naam: 

Ephemeroptera  

 

Uiterlijk: 

Haftnimfen zijn maximaal 2-3 cm, meestal bruin en 

hebben drie staartdraden (soms geveerd), een lang en 

gesegmenteerd achterlichaam, een thorax en drie paar 

lange poten. 

De nimfen zijn in te delen in een vijftal grondtypen. De 

verschillende typen verschillen van elkaar wat betreft 

lichaamsbouw en leefwijze. Dit wordt bepaald door de 

omgeving waarin ze leven (stilstaand of stromend wa-

ter). 

Ze hebben meestal bladvormige kieuwen zijdelings aan 

het achterlijf.  

De 6 poten kunnen vrij lang en dun zijn, maar ook kort 

en krachtig.  

De aanleg van de vleugels van het volwassen dier is bij 

de larven al zichtbaar. 

 

Herkomst/verspreiding: 

Vrijwel wereldwijd.  

 

Voedsel: 

De nimfen van Nederlandse soorten zijn planteneters, 

dood of levendmateriaal. 

Vermenigvuldiging: 

 

De vliegen zetten hun eitjes af in het water. de larven 

leven 1 tot 3 jaar in het water. Ze vervellen 15 tot 25 

keer. 

 

Typen van nimfen 
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Voortbeweging: 

Lopend of zwemmend, afhankelijk van de soort. 

 

Hoe komen ze in de bak: 

Door planten met eitjes of stenen, meestal uit de natuur of vijvers. Soms komen haften 

in huis en vergissen zich, waardoor ze in open bakken hun eieren leggen. 

 

Herkennen: 

De nimfen zijn zeer goed gecamoufleerd, waardoor ze niet opvallen. Vaak vallen ze 

pas op als de haft uit de bak komt. 

Doordat ze op de larven van waterjuffers lijken, schrikken mensen vaak, maar door de 

kieuwen langs het lichaam zijn ze duidelijk te onderscheiden. 

 

Bestrijding:   

Bestrijding is niet nodig. Ze zijn volstrekt niet gevaarlijk voor onze dieren. Ze zijn zelfs 

een teken van een goede waterkwaliteit! 

 

Meer info: 

http://www.franksawyer.be/Artikels/Insectenkennis.php : 
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Taiwan Bee garnalen 
 

Panda, foto: Chris Lukhaup 

De laatste jaren zijn een aantal opvallende en 

zeer mooie mutaties gekweekt uit  

Caridina cf. cantonensis, het ons bekende bijtje 

en Crystal Red. Deze kleurvarianten zijn ge-

kweekt door Taiwanese kwekers en worden 

daarom wel Taiwan Bee genoemd.  

In het begin werden exorbitante bedragen van 

meerdere duizenden euro’s tot zelfs 10.000 euro per dier betaald.  

Door gestage kweek dalen de prijzen nu sterk en komen ze beschikbaar voor de 

“gewone” hobbyisten.  

 

Wine Red, foto: Chris Lukhaup 

Het opvallende van deze kweekvarianten is de 

dekking van de kleuren en de intensiteit. Ver-

der is opvallend dat ze weinig wit hebben op 

de kop. 

 

 

 
 

Red Ruby, foto: Chris Lukhaup 

De verschillende kleurvarianten hebben 

ook opvallende en fantasierijke namen ge-

kregen:  

Incredible hulk, (Black or Red) Panda, 

King Kong, Black Diamond, Blue Bolt, 

Red Wine of Red Ruby.  

De kleuren zijn zo opvallend en intens, dat 

ze makkelijk de vergelijking aan kunnen met de bijzondere soorten die 

op Sulawesi worden gevonden. 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/crustahobby/database/caridina-cf-cantonensis/taiwan-bee-garnalen/4c18cc0ec8ddb.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/crustahobby/database/caridina-cf-cantonensis/taiwan-bee-garnalen/IMG_3525.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/crustahobby/database/caridina-cf-cantonensis/taiwan-bee-garnalen/IMG_3859.jpg?attredirects=0
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De volgende kleur-tekening-combinaties worden benoemd: 
Kleur: Tekening: Naam: 

zwart brede witte strepen  (Black) Panda 

zwart  3 smalle witte strepen King Kong 

zwart 2 smalle witte strepen King Kong 

zwart weinig tot geen wit Extreme King Kong 

zwart geheel zwart dier Black Diamond 

groen maakt niet uit Incredible Hulk 

bruin maakt niet uit ? 

rood brede witte strepen (Red) Panda/Wine Red 

rood 3 smalle witte strepen Red Ruby 

rood 2 smalle witte strepen Red Ruby 

rood weinig tot geen wit Red Ruby 

rood geheel rood dier Extreme Red Ruby 

licht blauw  maakt niet uit Blue Bolt 

licht rood maakt niet uit Red Bolt 

donker blauw 3 witte strepen (Blue) Panda 

donker blauw 2 witte strepen King Kong 

donker blauw weinig tot geen wit Extreme King Kong 

donker blauw geheel blauw dier Blue Diamond 

 

Let op: Er is geen officiële naamgeving. Deze namen circuleren in de hobby, 

maar de kans is groot dat bepaalde kleurvormen anders benoemd zullen worden 

in de komende jaren. De kans op definitieve namen wordt groter als meer hob-

byisten deze dieren krijgen en kweken. 

Als je andere namen en/of kleurvormen tegenkomt, laat even weten via mail en 

ik voeg ze toe. Discussies kunnen gevoerd worden op het forum. 

Mijn persoonlijke mening is dat we beter over de kleur kunnen praten. Bijvoor-

beeld Panda, King Kong, Extreme King Kong en Black Diamond zijn Zwarte 

Taiwan Bee.  

Sinds enige tijd zie je selectieproducten optreden met de namen die ook voor 

de hoge gradaties van Crystal Red en Crystal Black worden gebruikt, zoals 

Mosura. 

Black Panda,  

De eerste dieren van deze kleurvarianten zijn 

gekweekt door een Taiwanese kweker, maar ze 

komen sporadisch ook voor bij andere kwe-

kers.  

Selecteren is daarna nodig om ook de gewenste 

nakweek te krijgen. De Taiwanese kweker is 

het gelukt om stabiele stammen te kweken en 

zo de basis te leggen voor een nieuwe generatie van het bijengarnaaltje. 

mailto:schorpioenw@gmail.com
http://garnalenenkreeftenforum.nl/viewforum.php?f=3
https://sites.google.com/site/crustahobby/database/caridina-cf-cantonensis/taiwan-bee-garnalen/IMG_3926.jpg?attredirects=0
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Red Ruby,  

De favoriete kleur en tekening van de garnalen is 

land of streek gebonden. In zuidoost Azië zijn die-

ren met een groot zwart aandeel erg in trek.  

Europese kwekers hebben liever lichtere kleuren. 

In Japan is de zwarte tijger die in Duitsland is ge-

kweekt weer erg in trek. 

 

Blue Bolt,  

Al de verschillende kleurvarianten hebben onge-

veer dezelfde eisen aan het water en de leefom-

standigheden.  

Sommige zijn echter een stuk sterker en kunnen 

ook afwijkende omstandigheden goed aan.  

Dit komt door de inspanning van kwekers om ster-

kere dieren te kweken. De hoop is dat dat ook met de nieuwe kleurvarianten 

gaat gebeuren.  

 
Blue Bolt x King Kong,  

 

 

 

 

 

 

 

De ideale omstandigheden voor garnalen zijn: 

Bakgrootte:  vanaf 10 liter 

Aantal dieren:  vanaf 10 

Inrichting:  Grind met stenen (bijvoorbeeld lavasteen), hout en/of bamboe, 

fijnbladige planten zoals mos (planten zijn absoluut niet noodzakelijk),  

herfstbladeren (noodzakelijk voor optimale kweek!) 

Filter:  Een luchtaangedreven sponsfilter, liefst met uitwendige spons. 

Temperatuur: Best tussen 20 en 25 °C, maar lager mag  

Hardheid: Liefst zacht water 

Geleidbaarheid:  Laag (12 tot 200 µS) 

pH: Relatief laag (6-7) 

Voer: Speciale korrels/stofvoer, vlokvoer en herfstbladeren. Zie ook Het voe-

ren van Caridina-achtige garnalen 

https://sites.google.com/site/crustahobby/bakinrichting/de-bodem
https://sites.google.com/site/crustahobby/bakinrichting/gebruik-van-hout
https://sites.google.com/site/crustahobby/planten/geschikte-planten-voor-garnalen
https://sites.google.com/site/crustahobby/our-company/herfstbladeren
https://sites.google.com/site/crustahobby/our-company/herfstbladeren
https://sites.google.com/site/crustahobby/our-company/algemene-richtlijnen-voor-het-voeren-van-caridina-achtige-garnalen
https://sites.google.com/site/crustahobby/our-company/algemene-richtlijnen-voor-het-voeren-van-caridina-achtige-garnalen
https://sites.google.com/site/crustahobby/database/caridina-cf-cantonensis/taiwan-bee-garnalen/IMG_4080.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/crustahobby/database/caridina-cf-cantonensis/taiwan-bee-garnalen/IMG_3842.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/crustahobby/database/caridina-cf-cantonensis/taiwan-bee-garnalen/IMG_4884.jpg?attredirects=0
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Overig: Goede beluchting en matige tot sterke stroming is sterk aan te bevelen. 

Bijzonderheden:  Sterke stijging van temperatuur moet voorkomen worden. 

Dit kan sterven van dieren (met name jongen) tot gevolg hebben. Daling van 

temperatuur verdragen ze veel beter. 

Kweek:  De mooiste kleurvormen komen voort uit een combi van verschillen-

de kleurvormen. Selecteren op kleur is dus niet nodig en misschien zelfs af te 

raden. Zie ook Genetica van de Taiwan Bee en Genetica Blue Bolt en Red Bolt. 

Op grond van de kleurontwikkeling van de eieren is een voorspelling te doen 

welke kleur de jongen krijgen: 

Rood: de eieren beginnen licht bruin, dan donker oranjebruin en vlak voor het 

uitkomen worden ze doorzichtig oranjebruin. 

Zwart/blauw: de eieren beginnen licht bruin, dan donker oranjebruin en vervol-

gens bijna zwart gevolgd door blauw vlak voor het uitkomen. 

Als een vrouwtje zowel eieren draagt van TB-jongen als van CR-jongen, ko-

men de laatste als eerste uit het ei. De TB-jongen kunnen nog vele dagen langer 

in het ei blijven.  

Soms zolang dat het vrouwtje verschaald terwijl ze nog eieren draagt. 

Er zijn berichten dat deze kleurvormen niet te selecteren zijn.  
Als je het wel probeert, schijnen ze na een paar generaties niet meer levensvat-

baar te zijn!  

Er zijn echter kwekers die deze stelling naar het rijk der fabelen sturen op 

grond van hun kweekervaringen. 

 
 

 

 

 

 

 

Wine Red,  

Alle garnalen foto’s: Chris Lukhaup 

https://sites.google.com/site/crustahobby/kruisen/genetica-van-de-taiwan-bee
https://sites.google.com/site/crustahobby/kruisen/genetica-van-de-taiwan-bee/genetica-blue-bolt-en-red-bolt
https://sites.google.com/site/crustahobby/database/caridina-cf-cantonensis/taiwan-bee-garnalen/4c18cc08aac7f.jpg?attredirects=0
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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:   

 

 
M. Oppelaar  Doorzwin 4252  1788 NV Julianadorp  

G. ter Velde  Chrysantenhof 44  1782 LT Den Helder  

A.M. Werkman  Zandvaart 61  1764 NL Breezand  

 

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 

 

Visbeursnieuws 

Helaas de vakantie is voor de meeste aquarianen  (oten) alweer voorbij en we zijn weer 

druk bezig, zo ook voor ons aquarium deze heeft na de vakantie periode en zeker de 

weken die zeer warm zijn geweest meestal toch een (kleine) terugval gehad en dit moet 

natuurlijk gecontroleerd worden en dat is niet alleen de waterkwaliteit beproeven , 

maar ook hoe zien de planten eruit en hoe reageren de vissen. 

Nu de maand september er weer is worden weer elke twee weken frissen planten van 

de groothandel aangevoerd, maar onze huiskwekers blijven dit natuurlijk elke week 

doen zoals het Hoornblad dat inkoop al € 2,22 kost EX B.T.W. bij de groothandel maar 

bij ons voor de belachelijke lage prijs van € 1,75 word verkocht. 

In ons hoekaquarium zwemmen nu de Chinese Danio’s maar dan in hun goud vorm en 

dan pas zie je hoe mooi ze uitkomen in het aquarium deze week een groter formaat 

gekocht voor bij u in het aquarium en voor maar € 2,00. 

Niet geheel nieuw maar terug in ons assortiment de Rasbora Urophthalmus een visje 

dat goed in zijn recht komt in een wat kleiner aquarium en de Rasbora Eindoveri een 

iets groter visje in de Rasbora soort en dus respectievelijk €0,80 en € 1,40 kost. 

In de aanbieding deze maand de Bloedvlektetra normaal € 2,55 en nu voor € 2,25 

En het Blaauwoogje dat normaal € 1,50 kost nu voor maar € 1 euro en nu ik dit op-

schrijf lijkt het wel reclame voor een grootgrutter. 

 

 

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 
 

 


