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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 IBAN NL80INGB0001618092 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           
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 

Openingstijden:  woensdag 19:00 - 21:30 uur,  zaterdag 10:00 - 12:00  14:00 - 17.00 uur 

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  14.00—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   

 14 november 2014 uitslag huiskeuring 19:30 

 22 november 2014 Vivarium 2014 10:00 

 23 november 2014 Vivarium 2014 10:00 

 23 november 2014 gezellige bijeenkomst 20:00 

 

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 

 
Het doet ons veel genoegen om te zien dat er veel mensen hebben gereageerd 

op de uitnodiging om met ons mee te gaan naar het Vivarium 2014 dat in het 

teken staat van 65 jaar Glasbaars waarin we leden en niet leden uitgenodigd 

hebben om tegen een gereduceerde prijs deze mooie en grote beurs te  bezoe-

ken . 

 Het was voor ons als bestuur erg spannend om te kijken hoeveel respons we er 

op zouden krijgen en ik moet u zeggen het heeft onze verwachtingen overtroffen 

en we zijn er nog niet want er kunnen nog steeds mensen mee . Mocht u bij na-

der inzien toch mee willen dan kunt u zich alsnog opgeven via de informatie die 

u middels een inlegvel in het verenigingsblad aan treft . Wij hopen u te mogen 

ontmoeten op het vivarium 2014 op zaterdag 22 november. 

 

Op vrijdagavond 14 november hopen wij ook de uitslagen van de huiskeurin-

gen 2014 bekent te maken. De presentatie zal verzorgd worden door keurmees-

ter Adrie Holstein die de aquariums ook gekeurd heeft. Na de uitslagen wordt 

er een ingekorte lezing gehouden welke dat zal zijn hebben we aan de keur-

meester zelf overgelaten dus laten we ons 

verrassen . Mocht u fam. vrienden  en ken-

nissen mee willen nemen iedereen is van 

harte welkom . We hopen dat het een 

mooie en interessante avond gaat worden .  

 

 Henk van  Spelden (voorzitter ) 
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Alternanthera reineckii  

 

 

Deze plant is zeer geschikt als contrast-

plant in de middelste en achterste zone van 

het aquarium.  Voor een mooie groei is een 

sterke belichting, extra CO2 en meststoffen 

noodzakelijk.  Ook moet er regelmatig wat 

ijzer worden toegevoegd.  De stengels 

moeten niet te dicht op elkaar gezet wor-

den omdat dan de onderste bladeren ver-

slijmen. 

 

De vermeerdering vindt plaats door middel 

van toppen.  Ook zijn ze vrij eenvoudig in 

een emerse kweek te vermeerderen. 

 

 Plaats in het aquarium: achterzone 

 Max hoogte van de plant: 50 cm 

 Temperatuur: 22-28ºC 

 Licht: veel 

 Herkomst: Zuid-Amerika 

 Vermeerdering via stekken 
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Hallo mede Glasbaars leden 

 
Zo de maand schiet voor bij het is al weer november,  hier is dan weer de nieu-

we “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. 

 

Deze maand wordt het een drukke maand zoals, 

 

Op 14 november : Vrijdag avond prijsuitreiking met 

foto’s van de huiskeuring.  

We beginnen om 19:30 iedereen is welkom. 

 

Op 22 november:  vieren we ons 65 jarig bestaan op 

het Vivarium te Nieuwegein.   

En we vertrekken om 8:00 uur bij Faunaland.  

Omdat we met ons alle naar het vivarium gaan is de visbeurs gesloten. 

 

En op 28 november : vrijdag de tweede keer een gezellige bijeenkomst in het 

clubgebouw. 

 Een verslag van de eerst bijeenkomst kan je verderop in het blaadje lezen. 

 

Zo te zien hebben we al veel te doen. 

 

Er worden nu wel wat stukjes ingestuurd (waarvoor dank) maar ik wil jullie 

toch blijven vragen om een stukje over je zelf en je aquarium onder het kopje 

“de persoon en zijn vissen” zodat we onze hobby’s en ideeën kunnen delen. 
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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” 

 

Op 1 November 2014. 

 

De stille werkers van de glasbaars ome Wim - Ans – Ome Piet. 

 

Dit zijn de drie medewerkers die verzorgen het visvoer voor de heden en de 

vissen, tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 

 

Het visvoer is van zeer goede kwaliteit en tevens verzorgen wij de andere soor-

ten visvoer, wat voor u belandrijk is. 

 

Wij wegen het keurig af en het word geprijsd. 

 

Deze mensen zijn altijd aanwezig op de woensdag avond, ze laten het zeer zel-

den af weten. 

 

Ze zijn voor de visclub van grote waarden, Wij doen dit werk met veel plezier.  

 

Het is een zeer goed team wees er zuinig op Wim - Ans - Piet  

 

Al sinds 1965 is piet al lid van deze A.V.de Glasbaars. 

 

1964 toen der tijd voorzitter de heer Buiteman, tweede voorzitter de heer Ked-

de, Secretaris de heer Schekkerman, Penningmeester  de heer Kossen, de vis-

beurs was in handen van de heer Jans. 

 

Groeten Ome Piet  
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planten gezocht. 
 

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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Aphyosemion australe - Kaap Lopez 

Het mannetje van deze killivis is prachtig gekleurd. De vis kan een relatief lange le-

vensduur behalen, bij goede verzorging tot 3 jaar. Hij kan het beste in gezelschap van 

andere Aphyosemionsoorten worden gehouden in een groepje van 2-6 paartjes. 

 

Wetenschappelijke naam: Aphyosemoin austra-

le 

Nederlandse naam: Kaap Lopez 

Familie: Cyprinodontidae 

Herkomst: West-Afrika (Gabon) 

Lengte 

Tot ongeveer 6 centimeter (man) en 4,5 centime-

ter (vrouw). 

Geslachtsonderscheid 

Het vrouwtje heeft afgeronde vinnen, is matter tot 

groenbruin gekleurd met onopvallende rode stippen op de flanken. Het geslachtsver-

schil is bij sommige exemplaren na zo'n 8 weken te zien maar meestal pas na een paar 

maanden. Aphyosemion soorten zijn meestal na een jaar geslachtsrijp. 

Huisvesting 

Om hun natuurlijke levenslust en kleurenpracht te tonen moet het wateroppervlak liefst 

dichtbegroeid zijn met oppervlakte planten die het invallende licht temperen. Boven-

dien maken vissen graag gebruik van neerhangende wortelpartijen om het legsel in af te 

zetten. Hoewel in de natuurlijke biotopen vooral overdag vrij hoge temperaturen wor-

den gemeten, houden we de vissen in gevangenschap op 22 – 24 graden. Hogere tem-

peraturen bekorten de levensduur. 

Waterwaardes 

Temperatuur: 21 - 24,  Ph: 5,5 – 6,5, Gh: 5 - 8 

Voeding 

Als voedsel komen allerlei aquatiele insecten en hun larven in aanmerking, maar de 

voorkeur wordt gegeven aan zwarte en witte muggenlarven, ook watervlooien worden 

naar hartelust verorbert. 

Kweek 

Deze killies zijn plantenleggers, die hun legsel afzetten tussen wortelpartijen van op-

pervlakte planten en oevergewas. Ze stellen weinig eisen aan de kweekbakinrichting. 

Een bodem is meestal overbodig, maar willen we deze toch aanbrengen dan kan deze 

het beste bestaan uit goed uitgekookte turfmolm. Als afzetsubstraat zijn de zgn. 

'kweekkwasten' uitstekend geschikt 2 á 3 kwasten per bakje is voldoende. Het paren 

kan enige weken in beslag nemen. Na ongeveer 3 weken haal je het echtpaar uit de 

kweekbak en breng je het water terug tot de kwasten nog net in het water hangen, breng 

de temperatuur terug naar 18 graden. Houdt de kweekbak donker. Na 10 – 14 dagen 

komen de eieren uit. Opfokvoer: Artemia-naupliën, gezeefde Cyclops en Daphnia, rin-

dalwormpjes. 
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3. Licht: Kunstmatig licht 

Kunstmatig licht versus photosynthese in relatie tot plantengroei 

  

In artikel nr. 2 hebben we kunnen lezen dat planten een beetje blauw en meer rood licht 

nodig hebben voor de photosynthese. 

De photosynthese-curve : CO2 fixatie 

Plantengroei wordt voornamelijk bepaald door de photosynthese. In fig. 1 zien we een 

grafiek het effect van de lichtgolflengte ten opzichte van de relatieve gevoeligheid : 

 

Uitleg figuur 1 

Deze grafiek laat de photosynthese-

gevoeligheid van de plant zien in relatie 

tot de lichtgolflengte. 

Rood licht is dus een stuk effectiever 

voor de photosynthese dan blauw licht. 

Deze curve is ook ingebracht in fig. 2 en 

3 op deze pagina.  

 

Voor een beter begrip van deze curve is 

het noodzakelijk om te weten dat de 

plant licht kan omzetten door middel 

van verschillende pigmentgevoelige molekulen zoals chlorofyl A, chlorofyl B en caro-

tenoïden. Elk pigment heeft zijn eigen optimum-golflengtegebied waarbinnen het opti-

maal presteert. De curve laat dus eigenlijk zien dat bij een bepaalde golflengte een be-

paalde pigmentsoort duidelijk effectiever CO2 fixeren (zie artikel 6 voor meer over 

CO2-fixatie) kan en dus energie kan leveren. 

De curve in fig. 1 is een voorbeeld. Dat betekent dat per plantensoort er steeds een iets 

afwijkende curve bestaat. Aangezien aquariumplanten vooral in ondiepe wateren voor-

komen, zijn ze beter ingesteld op gebruik van rood licht voor de photosynthese (is ge-

netisch bepaald). In alle andere artikelen gaan we voor het gemak dus uit van fig. 1 als 

we het over de photosynthese-curve van aquariumplanten hebben. 

Zonlicht : niet ideaal voor plantengroei 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is zonlicht niet effectief. Een heel gamma 

aan straling wordt niet benut. De volgende curve geeft dat duidelijk weer : 
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Uitleg figuur 2 

Zonlicht heeft een vrij egaal spectrum. Echter 

een hoop straling ("licht") is minder effectief 

voor photosynthese. Het is dus een misvatting 

dat zonlicht ideaal is en dat we daar naar moe-

ten streven in onze kunstmatige verlichting 

voor aquariumplanten. Uit deze curves blijkt 

dat juist in het rode en meest effectieve ge-

bied, zonlicht eigenlijk tekortschiet. 

Kunstmatig licht versus photosynthese ge-

voeligheid 

In tegenstelling tot wat velen denken, is kunstmatig licht voor de photosynthese hele-

maal niet verkeerd. Zeker de moderne 3-banden TLD-buizen hebben een onverwacht 

goed spectrum. 

 

Uitleg figuur 3 

Het spectrum van een moderne TLD 830 tl-

buis is een "3 banden tl-buis". Hij geeft vol-

doende blauw licht af om de photomorphoge-

nese (zie artikel 2) in stand te houden en geeft 

veel straling af in het gevoeligste en dus meest 

effectieve gebied van de photosynthese. 

Het menselijk oog neemt het best kleuren 

waar rond de 500 - 600 nm. Dit gedeelte be-

paalt, voor ons althans en dus niet voor de 

plant(!), de "kleurechtheid". Wij vinden dan 

de planten en de vissen het mooist, als er voldoende van dit licht voorhanden is. Deze 

TLD 830 voldoet wat dat betreft ook aan onze wensen. 

Overigens is het een misvatting om te denken dat een ideale plantenlamp de curve 

volgt die ideaal zou zijn voor de plant. De curve verteld ons dat ergens in het gebied 

tussen de 600 en 700 nm, de photosynthese het meest effectief verloopt. Een piek in dat 

gebied is dus goed, aangezien hij met dat stukje spectrum prima uit de voeten kan. De 

hele lijn hoeft echter voor een optimale photosynthese niet gevolgd te worden. 
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Bijeenkomst vrijdag avond. 
Aan al onze glasbaars medemensen en (vrienden). 

Als aller eerste zal ik me even voorstellen. Ik ben Greetje Van den Berg, echtgenote 

van Willem Van den Berg. Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over onze 

club "de Glasbaars" (stiekum guppeclub).We zijn al een paar maanden lid van de 

club. We voelen ons hier best thuis. Inmiddels hebben wij 3 aquaria. Dat komt door 

Bert en Simone Hilberts, onze dochter en schoonzoon. Die begonnen met 1 aquari-

um (inmiddels 2). We vonden dat zo mooi. Niet lang daarna begonnen wij ook met 

eerst 1 aquarium. Het werkt nl wel erg aanstekelijk. We genieten er enorm van. Uren 

kun je er naar kijken. Het geeft rust aan je hoofd, vooral zoals je de visjes met elkaar 

in vrede ziet zwemmen, en de verdere diertjes die in het aquarium leven. (je moet 

natuurlijk wel eerst goed weten wat bij elkaar past, anders kan het natuurlijk wel 

eens niet zo gunstig uit pakken). Er kwam een plan, m 1x in de maand (de laatste 

vrijdag), een gezellige avond te organiseren. eerst even gepolst bij iedereen hoe men 

er over dacht. Nu, dat pakte positief uit! Afgelopen vrijdag 31 oktober, was de eerste 

avond. Het werd sjoelen. Eerst een lekker kopje koffie of thee. Daarna werden we 

ingedeeld bij de sjoelbakken. Het is erg gezellig geweest. Het leuke hieraan is, dat je 

zo ook andere mensen leert kennen die je misschien nog niet gesproken had. En dat 

is ook de bedoeling. Bert had diverse schalen met heerlijke hapjes gemaakt, meer 

dan genoeg voor iedereen. Hij heeft er geweldig zijn best op gedaan, en wat een suc-

ces. De schalen zagen er erg feestelijk uit! We hebben onder het sjoelen enorm veel 

plezier gehad, lekker ontspannen, de sfeer was ongedwongen. Iedereen ging leuk 

met elkaar om. Op het eind van de avond waren er nog een paar leuke prijsjes.  

Een 1ste prijs voor de meeste punten. 

2de prijs voor de hoogste score(130) 

3de prijs voor de laagste punten. 

Echt heel leuk allemaal. Zo hopen we dat de komende laatste vrijdag van de maand 

(28 nov.) ook weer een fijne avond mag worden. Wat we gaan doen, is nu nog een 

verrassing. 

Heeft iemand een idee voor een van de avonden, dan zijn ideeën van harte welkom, 

en kun je het aan het 

bestuur doorgeven. Ik 

zou zeggen: Tot de 

volgende gezellige 

avond. 

Met hartelijke groe-

ten, Greetje.  
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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


“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

21 

Pantoffeldiertjes 

Pantoffeldiertjes zijn eencellige ciliaten 

(trilhaardiertjes). Ze hebben enigszins de vorm van 

een pantoffel. Het lichaam is bedekt met trilhaar-

tjes, waarmee ze kunnen zwemmen.  

 

Pantoffeldiertjes zijn het voedsel van veel soorten 

vissen, garnalen en andere waterdieren.  
  

Wetenschappelijke naam: 
Paramecium  
 

Uiterlijk: 
Grote ééncellige diertjes met een celkern. Afhan-

kelijk van het soort bedraagt de lengte tussen de 50 

en 300 μm.In de cel kan je een kloppende vacuole zien, dat is een soort zakje met 

vocht. Dit pompt afval uit de cel.  
 

Herkomst/verspreiding: 
Pantoffeldiertjes zijn wereldwijd in zoetwater te vinden. Door het rottingsproces ver-

oorzaakt door de bacteriën is het milieu waar de pantoffeldiertjes leven zuurstofarm tot 

praktisch zuurstofloos.  
 

Voedsel: 

Ze leven van bacteriën, die op hun beurt leven van afgestorven plantenresten. Om 

voedsel op te nemen, brengt het pantoffeldiertje de voedseldeeltjes met de cilia 

(trilhaartjes) naar de orale groeve (soort mond).  
 

Vermenigvuldiging: 

De voortplanting is meestal ongeslachtelijk door deling van de cel. De seksuele voort-

planting vindt plaats tijdens een bepaald deel van de levenscyclus.  
 

Voortbeweging: 

Het lichaam is bedekt met trilhaartjes, waarmee ze kunnen zwemmen. Door de asyme-

trische vorm van de cel draaien ze daarbij om hun lengte as.  
 

Hoe komen ze in de bak: 

Met alles wat in de bak komt, kunnen ze meekomen.  
 

Herkennen: 

Zeer kleine zwemmende puntjes wijzen op pantoffeldiertjes. Maar beter is om ze onder 

de microscoop te bekijken om zeker te zijn.  
 

Bestrijding: 

Alleen bij hoge bacteriedichtheden kunnen ze een plaag vormen, maar de hoeveelheid 

bacterién is vele malen schadelijker.Pantoffeldiertjes zijn feitelijk voer voor ganalen en 

jonge pasgeboren kreeftjes. 
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Gezellige laatste vrijdag avond van de maand. 
 

Hier even een kort verslag van de eerste gezellige avond, de laatste vrijdag van 

de maand. 

We begonnen niet slim door het niet vermelden van de aanvangstijd in het 

clubblad. 

Ondanks het ontbreken van de openingstijd, was het toch gezellig druk. 

De bedoeling zal in de toekomst zijn dat het gebouw om 19:00 uur geopend is, 

en de spelletjes avond zelf begint om 20:00 uur. 

Rond 19:00 uur begonnen de mensen binnen te druppelen, en was het even af-

wachten hoeveel mensen er zouden komen. 

In totaal waren er 23 mensen, die het reuze naar hun zin hadden. 

Er stonden 3 Sjoelbakken klaar, de één wat beter geolied dan de ander ;-) 

Dat mocht de pret niet drukken, na een ronde sjoelen werd er van bakken en 

mensen gewisseld zodat we elkaar allemaal eens op een andere manier konden 

leren kennen. 

Bert Hilberts had een paar leuke schalen met hapjes gemaakt, en samen met 

Richard Kramer die voor wat prijsjes had gezorgd werd het een perfect ver-

zorgde avond ! 

Iedereen heeft het reuze naar hun zin gehad, en rond 23:30 uur was de avond 

ten einde. 

Een zeer geslaagde eerste spelletjes avond, lekker ontspannen, en eens andere 

praat dan alleen "vis" ;-) 

De volgende spelletjes avond zal zijn op 28 november, wat we dan precies gaan 

doen is nog een verassing / ideeen welkom ;-) 

Dus nogmaals voor de duidelijkheid dit keer... gebouw geopend om 19:00 uur, 

aanvang spelletjes 20:00 uur 

  

Wij hopen u allen te 

verwelkomen voor 

wederom een leuke 

avond. 

  

Tot dan !! 

  

Groetjes, Bert en 

Simone 
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Keukens · badkamers · elektra 

verwarming · ventilatie  

airco- en koeltechniek 

24 uur service & onderhoud 

Wilms bv · Ravelijncenter 39 

1785 LX Den Helder · tel. (0223) 63 09 00 

www.wilms.nl 
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Diepvriesvoer: uitleg en voedingswaarde 

Geschreven door Stef Kerkhof 

We geven bijna allemaal wel diepvriesvoer aan onze vissen, maar de voedingswaarde is heel 

verschillend naargelang het voer je geeft. Om die reden ben ik eens op zoek gegaan wat nu al dan 

niet goed, vet, proteïnerijk en dergelijke is. Er is wel wat info rond te vinden, dus dacht ik het 

hier even te bundelen. 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 - voor diegene die dit lezen en niet 

weten . 

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 netje/zeefje te plaat-

sen 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) 

Daarnaast wordt er aangegeven of het voer balaststoffen (voedingsvezels) bevat. 

MUGGENLARVEN 
Nog altijd één van de meest populaire diepvriesvoeren. Er zijn de rode, witte en zwarte muggen-

larven. 

Rode muggenlarven 

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. In het 

Engels worden deze muggenlarven ook wel Bloodworms genoemd maar let op: Uit het Oostblok 

worden ook wel vliegenlarven geïmporteerd, die er precies zo uitzien als muggenlarven, vaak 

verpakt als 'bloodworms' Dit zijn geen rode muggenlarven, maar larven van een vlieg ( een gal-

mug - een beetje paradoxaal - maar toch een vlieg). De wormen zijn ook veel dikker dan een 

rode muggenlarf. Let dus even op wat er in de verpakking zit.  

Rode mug staat ook bekend te leven in bevuilde gebieden en vaak belast te zijn met zware meta-

len, 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 % 

http://www.hobbykwekers.nl/artikelen/vissenvoer/1833-diepvriesvoer-uitleg-en-voedingswaarde
http://www.hobbykwekers.nl/home/contact
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Vet : 1,5 % 

Vitaminen : A 

Waardigheid : LAAG 

Ballaststoffen : Ja 

-> 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 

Ballaststoffen : Ja 

-> Zeer krachtig voer, veel gebruikt bij de voorbereiding om te kweken 

Witte muggenlarf 
Witte muggenlarve is de larve van de pluimmug of kriebelmug 

Water : 89 % 

Proteinen : 4 % 

Vet : <1% 

Vitaminen : A-D 

Waardigheid : GEMIDDELD 

Ballaststoffen : Ja 

->niet zo een hoge voedingswaarde,( al wordt dit soms tegengesproken en spreekt men van hoge 

voedingswaarde) witte muggenlarven drijven op het watteroppervlak, in tegenstelling tot rode en 

zwarte muggenlarven. 

ARTEMIA 
Artemia zijn pekelkreeftjes, de uitkomst van de eieren van de Artemia, 

zijn de Artemianaupliën, en worden vaak als kweekvoer gebruikt. 

Water : 21 % 

Proteïnen : 63 % 

Vet : 7 % 

Vitaminen : A-C 

Waardigheid : HOOG 

Ballaststoffen : Ja 

-> Zeer hoogwaardige voeding!! 

MYSIS 
Mysis zijn aasgarnaaltjes 

Water : 80 % 

Proteinen : 13 % 

Vet : 1 % 

Vitaminen : B1 

Waardigheid : HOOG 

Ballaststoffen : Ja 

-> hoge voedingswaarde, bevatten ook kalk, ideaal voor bv. Discussen 

Daphnia 
Daphnia zijn watervlooien 

Water : 95 % 

Proteinen : 2,5 % 

Vet : <1% 
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Vitaminen : A-B2 

Waardigheid : LAAG 

Ballaststoffen : Ja 

-> zeer lage voedingswaarde, altijd voeren in combinatie met ander voer! 

Cyclops 
Cyclops ( éénogen) algenetende zoetwater diertjes. Het zijn de naupli-

ën die worden gevoerd. 

Water : 83 % 

Proteinen : 9 % 

Vet : 3 % 

Vitaminen : A-B2 

Waardigheid : GEMIDDELD 

Ballaststoffen : Nee 

-> voer voor jonge vissen, kweekvoer 

Krill 
Krill is is een verzamelterm voor garnaalachtige ongewervelden, ma-

ken deel uit van het plankton. 

Water : 79 % 

Proteinen : 16 % 

Vet : 2,2 % 

Vitaminen : A-C 

Waardigheid : HOOG 

Ballaststoffen : Ja 

-> 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 

Ballaststoffen : Nee 

-> lage voedingswaarde.Tubifex wordt als voer vaak afgeraden omdat het uit vervuild slib komt. 

Dit is een fabeltje. Tubifex wordt voor de handel gekweekt met behulp van slachtafval. Dat is 

uiteraard niet vervuild omdat het vlees waar het afkomstig van is voor menselijke consumptie 

wordt gebruikt. 

Spirulina 
Spirulina is een spiraalvormig blauw/groen algje. 

Water : 5 % 

Proteinen : 60 % 

Vet : 11 % 

Vitaminen : C-B3-H 

Waardigheid : HOOG 

Ballaststoffen : - 

-> zeer hoogwaardig groenvoer! 
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Bosmiden 
Bosmiden is een onderdeel van het zoöplankton. 

Water : 95 % 

Proteinen : 2,5 % 

Vet : <1% 

Vitaminen : A-B2 

Waardigheid : LAAG 

Ballaststoffen : Ja 

-> voer geschikt voor kleine vissen, maar lage voedingswaarde en niet geschikt voor kweek! 

Beter is artemia-naupliën of cyclops. 

Runderhart 
-> de naam spreekt voor zich. 

Water : 11 % 

Proteinen : 70 % 

Vet : ca. 20 % 

Vitaminen : B-P 

Waardigheid : GEMIDDELD 

Ballaststoffen : Nee 

-> wordt vaak aan Cichliden en Discussen gevoerd. Er komt nogal wat bezwaar - zelfs uit de 

sector zelf - vooral door de zeer hoge concentratie aan proteïnen en vet. Die eiwitten en dat vet 

bevatten beiden namelijk stoffen die nader dienen te worden bekeken. 

Vlokreeftjes  
-> Bestaan uit verschillende soorten kreeftachtigen veelal uit de 

familie Gammarus. 

Water : 86 % 

Proteinen : 7 % 

Vet : 1 % 

Vitaminen : A 

Waardigheid : GEMIDDELD 

Ballaststoffen : Ja 

Mosselen 
-> De naam spreekt voor zich 

Water : 71 % 

Proteinen : 14,5 % 

Vet : 2,2 % 

Vitaminen : B12 

Waardigheid : HOOG 

Ballaststoffen : Nee 

 

Belangrijk! 
Bij het voeren met diepvriesvoer is - zoals bij alle voer - afwisseling ontzettend belangrijk. Com-

binaties 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. 
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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 

 

Visbeursnieuws. 

Verleden maand heb ik natuurlijk al van alles verteld over het  Vivarium op 22 

en 23 november aanstaande en dat wij dit weekend als visbeurs dicht zijn, maar 

wij gaan op het  vivarium natuurlijk niet alleen in een stand staan en onze arti-

kelen verkopen de ervaringen die wij daar opdoen zullen wij gebruiken in de 

vereniging en wij zullen onze contacten met leveranciers weer versterken en 

nieuwe aantrekken zodat ons assortiment kan worden uitgebreid. 

Mocht u dit spektakel zelf met eigen ogen willen zien kan u natuurlijk ook zelf 

gaan met ons met de bus mee (terwijl ik dit schrijf is de eerste bus al vol en de 

tweede al met +/- 15 man bezet) of u gaat op eigen gelegenheid deze beurs 

heeft minimaal 120 standhouders van professionele standhouders tot de beste 

amateurs op gebied van aquaria en paludaria. 

Maar ook de eigen visbeurs gaat gewoon door wekelijks krijgen we weer arti-

kelen binnen nieuwe bijengarnalen bijvoorbeeld nu als XL voor het SMALL  

prijsje voor het laatst dit seizoen bossen hoornblad een zeer snelle groeier uit-

stekend geschikt voor een opstartend aquarium. 

Klein beginnen dan zijn onze diverse dwergrasbora’s  een uitstekende keus ook 

zijn er tegenwoordig diverse planten te verkrijgen die door te kweken een 

dwergvorm hebben aangenomen zeg maar  een bonsai voor in je aquarium. 

 

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 
 

 


