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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. 
 
 
Lidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar € 55,00 

 
Lidmaatschap: (inclusief clubblad) per kalenderjaar    € 37,50 

 

Jeugdlidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar € 30,00 

 

Donateurschap: (inclusief clubblad) per kalenderjaar    € 30,00 
     

 

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 
 

Lid bestuur  Jolanda Wiersma tel. 06-15952829 

 Koekoekstraat 42 1781 WG Den Helder 
  

Kantine Richard Kramer  tel. 06-54215872 

kantine@deglasbaars.nl 
 

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
mailto:kantine@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   

 10 januari 2015 Nieuwjaars receptie 14:00 - 17:00 

 30 januari 2015  Bingo 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 is alweer het laatste stukje van de bestuurstafel  2014 .  

Gevoelsmatig lijkt het jaar omgevlogen alsof er weinig gebeurd is , maar als we onze 

gedachten even laten gaan komen we tot de nuchtere ontdekking dat er het afgelopen 

jaar wel degelijk wat gebeurd is.  

 

Wat dacht u van de vrijwilligers die 52 weken lang  elke week de aquariums schoon-

maken en onderhouden  , de kantine en bar verzorgen de toiletten schoonmaken en niet 

te vergeten de mensen die elke maand het verenigingsboekje weer kant en klaar maken 

zodat u op de hoogte blijft van het wel en wee in de vereniging.  Het organiseren van 

ons 65 jarig jubileum wat zich heeft uitgemond in een busreis voor onze leden en dona-

teurs en mensen van de golfstroom namens het ouderenfonds om het Vivarium 2014 te 

bezoeken. 

 

Wij als bestuur zijn ontzettend blij met deze mensen wat ons gelijk doet realiseren dat 

wij als vereniging niet zonder hen kunnen.  

  

Daarom willen wij deze mensen hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet die zij het 

afgelopen jaar  voor onze vereniging hebben gedaan .  En wij hopen dat het komende 

jaar zich wat meer vrijwilligers willen aanmelden om enig hand en spandienst te ver-

richten  zodat de paar vrijwilligers die er zijn wat ontlast kunnen worden . Dat zou voor 

ons een mooie start zijn ,en ik heb het al zo vaak gezegd vereniging ben je niet alleen , 

maar vereniging zijn we met ze allen. 

 

Dan rest mij nog om u allen namens het bestuur heel fijne en gezegende kerstdagen toe 

te wensen en een gezond en gelukkig 2015. 

 

 

 

 Henk van  Spelden (voorzitter) 

 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

7 

EXCUSE    ESCUSE    EXCUSE    EXCUSE  

 

 

 
Geachte leden en donateurs 
 
Wij zijn als bestuur in gebreken gebleven met de volgende mededeling 
in 1 van de club bladen de afgelopen maanden. 
 
Tijdens de jaarvergadering van 24-04-2014 is er unaniem besloten dat 
de contributie en het donatie bedrag omhoog gaat per 01-01-2015 
 
Dit houd in  
1-Jeugdlid € 30,- per jaar inclusief het aquariumblad 
2-Lid met het aquariumblad  € 55,- per jaar 
3-Lid zonder het blad € 37,50 per jaar  
4-Donateur minimaal  € 30,- per jaar 
 
De notulen van de vergadering kunt u opvragen bij onze secretaresse 
B.Velinga 
 
Ik hoop dat u begrip toont  
Penningmeester  
Glasbaars 
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Hallo mede Glasbaars leden 

 
Hier is het laatste  “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars van dit jaar.  

 

Met de drukte van het vivarium achter de rug en met 

dank aan Willem van de Graaff die daar ook foto’s 

heeft gemaakt die we verwerkt hebben in het kopje 

van het vivarium. 

 

En nu op naar de kerst dagen en het nieuwe jaar. 

 

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. 

 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goede jaar wisseling maar ook  

een gezond 2015.  
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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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Vlokreeften (Gammarus) 
Wetenschappelijke naam: 
De meeste soorten die in de bak kunnen komen behoren tot het genus Gammarus. Er komen 

echter ook andere soorten voor in Nederland (zie o.a. Dikerogammarus villosus). 
  

Uiterlijk: 
Deze kreeftachtigen zijn 15 tot 25 mm lang, meestal bruin maar ook grijs en blauwig is mogelijk. 

De staart is meestal gekromt tot deels onder het lichaam. Het lichaam is enigszins samengedrukt. 

Mannetjes zijn duidelijk groter dan vrouwtjes. Niet zelden houdt een mannetje een vrouwtje 

tijdenlang onderzich vast en zwemmen/kruipen ze zo 

samen rond. 

Net als garnalen hebben ze 4 antennen op de kop. Ver-

der hebben ze 8 paar looppoten. 
  

Herkomst/verspreiding: 
Europa en Azië, in stromend en stilstaand water. 

  

Voedsel: 
Ze leven van afval op de bodem en grazen de water-

planten af, op zoek naar algen. Ook eten ze afval op 

de bodem, visvoer en en kleine dieren (bijv. rode mug-

genlarven).  

Let op: Ze kunnen gaan jagen! Zowel visjes als garnalen zijn dan niet veilig. 

  

Vermenigvuldiging: 
Het mannetje houdt het vrouwyje gedurende enkele dagen vast. Na de bevruchting, draagt het 

vrouwtje de eieren onder de buik, totdat ze uitkomen. 

Ze kunnen snel kweken! 

  

Voortbeweging:  

Vlokreeft zwemmen overdag rond tussen de waterplanten en scharrelen op de bodem rond, op-

vallend is hun onhandige manier van zwemmen. 

  

Hoe komen ze in de bak: 
Met planten en andere materialen voor de inrichting.  
   

Herkennen: 
Meestal vallen de dieren op, wanneer ze over de bodem krabbelen. Als ze zwemmen, kunnen ze 

verrassend hoge snelheden bereiken. Ze komen ook op voer af. 

  

Bestrijding: 
Bestrijding is niet nodig. Vlokreeften hebben zeer koel en zuurstofrijk water nodig, waardoor ze 

in het aquarium niet lang overleven. Tenimste dat was mijn ervaring en is wat je leest op internet. 

Ik heb nu echter in verschillende bakken al bijna 2 jaar (mei 2013) deze aparte diertjes bij een 

maximale temperatuur van 24 graden. 
  

Eigenervaring: 
Ze houden het wel vrij lang vol (enkele maanden minimaal) in het aquarium en kunnen zich ook 

voortplanten. 

Let op: Ze kunnen gaan jagen! Zowel visjes als garnalen zijn dan niet veilig. 

https://sites.google.com/site/crustahobby/database/dikerogammarus-villosus
https://sites.google.com/site/crustahobby/plaagdieren/vlokreeften/Bachflohkrebs.jpg?attredirects=0
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Hyphessobrycon erythrostigma  

of bloedvlektetra 
  

Familie: Characidae 

By W.Vergauwen 

De bloedvlektetra is zo een van die scholenvissen 

dat toch snel opvalt in een gezelschapsaquarium. Zeker de mannetjes die met hun 8 cm en hun 

grote rugvin direct de aandacht trekken. Wat ook opvalt is het rode vlekje nabij het hart van de 

vis. Vandaar de naam wellicht. De vrouwtjes zijn voller en ronder dan de mannetjes. Bij jonge 

dieren is het geslachtsonderscheid moeilijk te zien. Als men deze vissen wil aanschaffen moet 

men zeker zijn dat men de juiste soort koopt. De bloedvlektetra wordt dikwijls met Hyphes-

sobrycon socolofi verward. 

Zoals hierboven reeds vermeld is de bloedvlektetra een scholenvis. Ze worden in een groot 

aquarium tot 8 cm lang. Hou ze dus niet te klein. Een schooltje van 6 à 9 exemplaren moet 

toch een aquariumgrote hebben van 100 cm. Zoniet gaan de vissen hun volle ontwikkeling 

missen. Het zijn vreedzame vissen die bij elke andere soort kan worden gehouden. Deze vis 

houdt zich voornamelijk op in de middelste waterlagen. 

Het aquarium richt men best in met een dichte beplanting langs zij- en achterkant. Voldoende 

schuilplaatsen en wat drijfplanten en dan zal deze vis je zeker niet teleurstellen. Als je ze dan 

nog eens open zwemruimte geeft dan zal deze zwemlustige vis je dat in dankbaarheid afne-

men. 

Het voedsel dat men deze dieren moet geven bestaat uit muggenlarven, vliegjes, … Verder 

kan men dit menu aanvullen met droogvoer. Om zo tot een compleet voedselpakket te komen. 

Goed doorvoede dieren zijn gezonder en minder vatbaar voor ziekten. 

De kweek is niet simpel. Veel hangt af van de waterwaarden (ph, °dGH, …). Zelf heb ik hier 

nog geen ervaring mee. Ik zou de algemene regel nemen. De ouder dieren goed voederen, 

zorgen voor wat javamos en andere gevederde planten. Misschien helpt het als er gefilterd 

wordt over turf.  

FICHE 

Lengte : 7 - 9 cm 

pH : 6 - 7 

°dGH: 2 - 12 

Temperatuur: 23 - 27°C 

Voedsel : Diepvries-, levend-, droogvoer 

Vindplaats : Peru 

Aquarium grootte Min. 100 cm 
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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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Rode tijgerlotus of Nymphaea lotus 
De Rode lotus, ook wel de rode tijgerlotus genoemd, is een 

prachtige aquariumplant die groeit uit een knol. Een sieraard 

in je aquarium. De kleuren van de bladeren kunnen adembe-

nemend zijn en mits goed gesnoeid een echte blikvanger van 

je aquarium. Vaak koop je de rode lotus als bol met een paar 

kleine bladeren eraan. Eenmaal in je aquarium hebben ze 

vaak even tijd nodig maar kunnen vervolgens enorm hard 

groeien. 

Specificaties voor de rode lotus 
Voor de rode lotus geldt niet dat je de bol gewoon in je aquarium kunt gooien om vervolgens af 

te wachten hoe een prachtige aquariumplant ontstaat. Deze rode tijgerlotus heeft speciale aan-

dacht nodig. 

 

Herkomst: Afrika, Azië 

Groeisnelheid: snel 

Standplaats: achter, midden 

Lichtbehoefte: hoog 

Temperatuur: 23- 28 graden 

PH- waarde: 6- 7,5 

Bijzonder: heeft voldoende voedsel nodig. 

 

Rode lotus planten, stekken en vermeerderen 
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht kan de rode lotus (of: rode tijgerlotus) relatief ge-

makkelijk vermeerderd worden. De kern tot succes is de rode lotus te blijven uitdagen. Dat wil 

zeggen, zorgen dat de tijgerlotus geen rust krijgt. Wat te doen: 

Stap 1. Eerste even helemaal niets, tot er een aantal nieuwe bladeren aankomen 

Stap 2. Haal de grootste, oudste bladeren eraf, tot er nog 3 overblijven 

Stap 3. Houd dit gedurende een langere tijd (maanden) elke week bij 

Stap 4. Via uitlopers onder de grond komt een nieuwe rode lotus. Laat ze zitten en het proces 

leidt tot verschillende lotussen. 

Stap 5. Snijdt de lotus tussen de uitlopers af en zet ze waar je maar wilt in je aquarium. 

 

Tip: mooi effect knip drijvende bladeren er af dan blijft hij compact en mooi. 

Tip: CO2 is een ideale meststof voor de rode tijgerlotus. 

Tip: Laat de knol aan de rode lotus zitten. Zorg ervoor dat de bol niet wordt ingegraven maar 

‘op’ je grind ligt. Anders kan de bol rotten. 

 

Tot slot 
Alles wat je over aquariumplanten moet weten lees je in mijn blog over aquariumplanten. De 

meeste aquarium liefhebbers hebben naast tropische aquariumvissen en ‘normale’ aquariumplan-

ten wel eens een rode lotus, ofwel een rode tijgerlotus gehad. En dat is niet voor niets. Deze 

prachtige aquariumplant is een lust voor het oog. In het bijzonder wanneer de bladeren een diep-

rode kleur krijgen. Heb je nog nooit een rode lotus gehad? Dan zou mijn advies zijn, direct naar 

de winkels en koop er een aantal! Je zult niet teleurgesteld zijn. 

http://www.aquariumfans.nl/aquariumplanten/aquariumplanten-wat-moet-je-weten/
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4. Licht: Lichtintensiteit 
In artikel 2 en 3 hebben we kunnen lezen dat het spectrum van een plantenlamp de effectiviteit 

van photosynthese bepaald. Een beetje blauw en voldoende rood licht zorgt ervoor dat het proces 

van plantengroei goed verloopt. Echter, er is nog een factor waar we rekening mee moeten hou-

den : 

 

De lichtintensiteit 

 

Effectiviteit is dus één ding, maar de snelheid waarmee dat gebeurd is een heel ander verhaal. 

We moeten dus ook zorgen dat er voldoende licht is om de photosynthese op gang te brengen en 

te houden. Figuur 1 laat dit goed zien : 

 

Uitleg figuur 1 : intensiteit 
Deze grafiek laat de hoeveelheid licht (intensiteit) zien in 

relatie tot de groeisnelheid. Een hogere lichtintensiteit staat 

voor snellere photosynthese en groei totdat het maximum is 

bereikt : nog meer licht zal dus geen invloed meer hebben op 

de groei en photosynthese. 

 

Opmerking : deze curve geldt natuurlijk onder ideale omstan-

digheden bij voldoende aanwezigheid van CO2 en voedings-

stoffen. 

 

Genetisch is bepaald hoeveel licht een plant "aankan". We kennen dus lichtbehoeftige planten en 

planten die bij wat minder licht het ook prima doen. In de natuur zullen de lichtbehoeftige plan-

ten vaak groeien in vol zonlicht en de wat minder lichtbehoeftige planten zullen juist in wat scha-

duwrijker gebied groeien. 

 

Lichtintensiteit in het aquarium versus groei 

Voorbeeld aquarium 

 

Op plaats 1 is het meeste licht voorhanden : dicht onder de TL-buizen. De 

planten (Rotala indica) kleuren rood omdat er voldoende licht is om toe te 

kunnen met minder groen chlorophyl. 

 

Echter op plaats 2 zien de planten er groener uit. Minder licht betekend 

voor deze plant meer aanmaak van groen chlorophyl om een beter groei-

rendement te halen. De lichtintensiteit heeft dus hier een duidelijke invloed op de pigmentstruc-

tuur. 

 

In een aquarium neemt de lichtintensiteit af 

naarmate het licht een langere weg moet afleg-

gen. Er zijn een aantal factoren die dat beïnvloe-

den : 

 afstand lamp tot wateroppervlak 

 dekruiten 

 kleur en troebelheid water 

 soort lamp / wattage / effectiviteit 
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Figuur 2 laat zien dat de hoeveelheid licht drastisch afneemt naarmate de weg langer wordt. Deze 

afname heeft een direkte invloed op de plantengroei en voornamelijk op de snelheid van de groei. 

Hebben we lichtbehoefende voorgrondplanten in het aquarium, dan zullen we moeten zorgen 

voor voldoende licht op deze waterdiepte om ze nog op een redelijk niveau te kunnen laten assi-

mileren en dus te laten groeien. 

Zoals reeds gezegd, zijn er een aantal factoren die de afname van licht beïnvloeden. De volgende 

waarden zijn een schatting : 

 

Lichtverlies per onderdeel  
  

 afstand tot dekruit : 2 % 

 schone dekruiten : 5%. Vuile dekruiten : 10 - 15% 

 verlies dekruit tot water : 2% 

 verlies gekleurd / troebel water : 10 - 20%, en nog meer bij sterkere troebe-

ling. 

  

Helder water en schone dekruiten hebben dus een vrij grote invloed op de hoe-

veelheid licht de de planten bereikt. 

 

In figuur 2 staan de punten A en B vermeld. Willen we een goede groei blijven 

houden in dieper water, dan zullen we zoveel licht moeten gebruiken dat we 

punt B niet bereiken. De photosynthese wordt op punt B sterk verminderd en 

plantengroei zal zeer langzaam plaats vinden. In zo'n geval kwijnen deze plan-

ten weg. 

 

Voorbeeld van te weinig belichting : 

 

In deze dwarsdoorsnede zien we een aquarium met 

een waterhoogte van 62 cm (bakmaat : 130 x 60 x 

70(H) cm). De belichting is gedurende 2 maanden 

op slechts 2 TL-buizen gehouden van elk 36 Watt 

(TLD 840 / 830). De minder lichtbehoeftige planten 

zoals Vallisneria spiralis doen het redelijk. Echter 

de planten op de voorgrond zoals in het kader 

(Dwerg Amazone plant : Echinodorus Quadricostatus), doen het erg 

slecht en groeien amper door lichtgebrek. De lichtintensiteit is duidelijk te laag. 

Willen we de plant beter laten groeien, dan zal de lichtintensiteit verhoogd moeten worden zodat 

ook deze plant weer voldoende licht ter beschikking heeft voor photosynthese en groei. 

 

Tot slot 

 

Lichtintensiteit is dus belangrijk. Verlies door dekruiten of waterkleuring, hoogte van de water-

kolom of specifieke lichtbehoefte van de plant, bepalen hoeveel licht we nodig hebben. 

In artikel 5 gaan we de ideale aquariumlamp bepalen, zodat we in ieder geval het meeste rende-

ment kunnen behalen. 
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Gezellige laatste vrijdag avond van de maand. 
 

Beste mede aquarianen, 

  

Afgelopen vrijdag hadden we weer een gezellige avond met oud hollandse spelletjes 

in de Glasbaars. 

Ondanks de wat lagere opkomst in vergelijking met vorige keer was het toch weer 

erg gezellig. 

Er stonden oud hollandse spelletjes klaar zoals ganzenborden, memory, mens erger 

je niet, mikado en eventueel kon er nog een sjoelbak bij neergezet worden. 

Een aantal leden hadden andere afspraken wat met deze avond samen viel, deson-

danks hebben we weer genoten. 

De volgende laatste vrijdag van de maand zal er géén gezellige avond zijn i.v.m. de 

feestdagen, iedereen zal het druk hebben rond deze tijd. 

 

Daarom zal de volgende avond op vrijdag 30 januari 2015 zijn,  

Om 19:00 uur is de Glasbaars geopend, en om 20:00 uur is de aanvang van de spel 

avond. 

Deze avond willen wij een Bingo gaan organiseren. 

voor de kaarten vragen wij een kleine vergoeding, zodat we een leuke prijzentafel 

kunnen gaan maken. 

zou u zo vriendelijk willen zijn u op te geven voor deze avond bij Richard, Bert of 

Simone. (aan de bar) 

Dan kunnen wij een beetje inschatten hoeveel prijzen we kunnen aanschaffen. 

Er zullen nog wat posters worden gedrukt die in de kantine opgehangen zullen wor-

den ter herinnering voor de Bingo avond. 

 

Wij hopen u allen te kunnen verwelkomen aanstaande 30 Januari 2015 voor weder-

om een gezellig samen komen. 

  

Met vriendelijke 

groet, 

Richard, Bert en 

Simone 
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Belevenis 

 

22 november was de dag dat we zouden afreizen naar Nieuwegein de 

plaats waar het evenement zou plaats vinden namelijk het vivarium 2014 

een beurs waar aquarium , terrarium, en paludarium   liefhebbers aan 

hun trekken zouden kunnen komen . Aangezien ik het al 2 maal had 

meegemaakt moest ik voor mijzelf een rede bedenken om ook voor een 

3e maal te gaan . Dus begonnen bij mij de raderen te draaien terwijl er 

een stemmetje in mijn hoofd mij er steeds op attendeerde dat ik er wel 

heel erg vroeg uit moest om met de bus mee te  gaan terwijl ik niet zo-

veel met bussen heb . U begrijpt het 

wel    10 cm voor je ……..de volgen-

de stoel ……die je bewegingsvrijheid 

van je benen totaal aanbanden legt dat 

wanneer je na een tijdje probeert op te 

staan je het gevoel hebt dat er hele-

maal geen benen meer zijn en lopen 

door de bus tijdens het rijden is ten 

strengste verboden,  het zou zo maar 

kunnen zijn dat de chauffeur door welk object ook , (u zou zich er van  

alles bij voor kunnen stellen) een noodstop moet maken dat voor je het 

weet je bij de chauffeur op schoot zit dat kan toch niet de bedoeling 

zijn .En je zal het maar treffen dat je in een stoel terecht komt , dat je in 

plaats van vooruit  achteruit moet rijden waardoor de verbinding herse-

nen , maag  volledig met elkaar in oorlog zijn waarbij je zelf het onder-

spit moet delven .  Maar goed ik moest wel een rede bedenken en ineens 

kwam het woord gezelligheid naar boven ik dacht bij mezelf dat is het ik 

ga gezellig met mijn mede aquarianen lekker een dag uit dus gooide ik 

alle redenen waardoor ik niet zou gaan overboord. Toen ik mij aange-

meld had om mee te gaan werd mij de vraag gesteld of ik bij het station 

wilde opstappen en via een lijst die mij werd toegewezen wou controle-

ren of iedereen die op de lijst stond ook in de bus zou zijn . Mezelf ken-

nende zij ik    dat , dat bij mij in goede handen zou zijn . Er werd mij ook 

mee gedeeld dat er ook mensen van de Golfstroom via de ouderenbond 

mee zouden gaan waarop ik de vraag stelde of deze bus wel naar het vi-

varium zou gaan .Men verzekerde mij dat ik mij daar geen zorgen over 

hoefde te maken . Om half 8 zouden wij vertrekken vanaf het station . 
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Toen de bus aan kwam rijden begon mijn hart te jubelen  het was name-

lijk de VIP bus een bus voor zeer belangrijke personen een bus waarbij 

nog net geen ober loopt waarbij je een rijsttafel voor twee personen zou 

kunnen bestellen , maar wel een bus waarbij alles aanwezig is . Mooie 

lederen stoelen met een tafel er tussen en een toilet voor degene die tij-

dens de rit nodig moeten. De chauffeur had ons wel gevraagd of wij daar 

de kleine behoefte op wilden doen en niet de grote want hoe mooi en lux 

deze bus ook was er was geen afzuiginstallatie dus dan zou je de kans 

kunnen lopen dat er een aantal van hun graatje zouden gaan zeker dege-

ne die al achteruit moesten rijden .  Eenmaal iedereen aan boord (zo 

noemt men dat in chauffeurs jargon ) werd de reis aangevangen naar 

Nieuwegein . Bij de beurs aangekomen hadden wij de luxe dat we zo 

door konden lopen, wat voor de mensen van de golfstroom prachtig was. 

Het eerste wat we gingen doen was het opzoeken van de koffiecorner 

want vonden wij dat hadden we wel verdiend . Ook de mensen van de 

golfstroom hadden inmiddels de hoek ontdekt en hadden bezit genomen 

van een van de vrije tafels . Na het koffie drinken breekt het moment aan 

dat je de beurs gaat bekijken want ook daar kom je voor . Toen ik 2 uur 

later terug ging naar de koffie hoek verbaasde het mij dat de mensen van 

de golfstroom nog steeds op de zelfde plek zaten . Daar moest ik natuur-

lijk het mijne van weten . Toen ik hen vroeg of zij de beurs al hadden 

bekeken, keken zij mij met glinsterende oogjes aan en zeiden ach me-

neer wij zitten hier zo te genieten  met een borreltje het lijkt hier de kal-

verstraat  wel genoeg om te zien we genieten met volle teugen en het 

laatste uurtje dan gaan we nog wel even kijken . Kijk dat is ook een bele-

venis die dag kon voor hun niet meer stuk en wij de vereniging ach het 

geeft ons voldoening . Bedankt !!!!!!!   

 

Henk van  

Spelden  
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Vivarium 2014, 

 

Na maanden van wachten is het donderdag 20 november eindelijk zover; Vivarium 

2014 gaat beginnen voor de eerste 3 leden van de Glasbaars. 

Al om 8:15 uur verzamelen Willem,Tom en Niels bij het verenigingsgebouw en wor-

den alle spullen in de transporter van de firma Hilverink geladen die de avond daarvoor 

vanuit de schuur klaar gezet zijn in de 

kantine. Als het in de kantine staat lijkt 

het niet zo heel veel, maar alles bij el-

kaar staat de bus toch tot de nok toe 

gevuld.  

 

 

Na aankomst in Nieuwegein kunnen we 

meteen aan de slag, want we hebben de 

organisatie van Vivarium belooft dat we 

4 show bakken zouden inrichten dus 

snel wordt een deel van de spullen uit-

geladen bij de stand en de rest afgezet waar de show bakken al staan te wachten. 2 bak-

ken blijken al een mooie achterwand te hebben dus dat betekend even wat aanpassen 

ivm techniek en beplantingsplan. 3 aquariums laten zich redelijk gemakkelijk vullen en 

inrichten, maar bij 1 zit het tegen. Het zand dat ik in gedachte had blijkt te fijn te zijn 

en daardoor ontstaat een bak die er niet uitziet. Na een uurtje filteren is er geen verbete-

ring en we pompen het aquarium weer leeg. Over het zand een laag grind heen en weer 

rustig vullen. Nu gaat het beter en ook deze bak krijgt een mooie inrichting. Ondertus-

sen dat Willem en Niels de bakken vullen en inrichten is Tom druk begonnen met het 

inrichten van de stand en wat kan hij dat goed hè. Tegen de tijd dat wij klaar zijn met 

de bakken staat de stand ook al voor een heel groot deel. Rond 20:00 uur vinden we het 

wel mooi geweest en vertrekken we richting hotel.  

 

 

De volgende ochtend controleren we eerst de showbakken en gaan daarna weer door 

met de stand. De aquariums zijn inmiddels redelijk helder en het water op temperatuur, 

tijd dus voor wat vissen. Willem en Tom vertrekken naar de groothandel om te kijken 

of ze wat leuke vissen kunnen vinden voor de showbakken. Niels gaat rustig door met 

de stand. Na terug komst van Willem en Tom bouwen we de stand af en wennen we de 

vissen geleidelijk aan over. Einde van de dag, bakken staan er mooi bij en de stand al 

helemaal. Een rondje lopend over de beurs leert ons al snel dat ook de overige stand-

houders hun best hebben gedaan om er iets moois van te maken, iedereen is er klaar 

voor en het belooft een mooie beurs te worden. Toch ontbreekt er iets in de hal........ 

bezoekers. 
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Tja het wachten begint en tegen de 

tijd dat we wakker worden kijk ik uit 

naar een sms/app met de mededeling 

dat de bussen vertrokken zijn en ie-

dereen netjes op tijd aanwezig was. 

Gelukkig komt om even over de eer-

ste app met dat de bus bij Faunaland 

vertrokken is en om 08:20 uur komt 

de volgende app dat beide bussen 

vertrokken zijn vanaf Julianadorp. In 

totaal 73 leden / niet leden en een 

aantal ouderen die mee gaan via het 

ouderenfonds.  

Om half 10 krijg ik telefoon van de buschauffeur dat de bussen om kwart voor 10 aan-

komen. Prima op tijd dus. 

Na aankomst is er voor iedereen nog een leuke attentie die mogelijk is gemaakt door 

Faunaland. In de rij staan hoeven we niet, want we hebben alvast voor iedereen een 

kaartje en 1 voor 1 zie ik alle deelnemers naar binnen gaan. Willem en ik gaan ook 

gauw terug naar de stand en daar aangekomen staat de stand bomvol met bezoekers, 

snel Tom helpen dus.  

In de uurtjes die daarna volgen zien we veel van onze leden 1 of meerdere keren even 

over de stand heen wandelen en verschillende keren komen mensen even hun aankopen 

stallen op de stand. Iedereen lijkt zich prima te vermaken. Rond 15:30 uur vertrekken 

de bussen weer richting Den Helder en keert zo langzaam aan de rust een beetje weder 

op de stand. Om ons heen kijkend zijn er toch verschillende legen plekken op de tafels. 

Vooral de planten en het hout zijn hard gegaan. Willem spreekt voor vertrek nog even 

met de ouderen en die blijken zich prima vermaakt te hebben deze dag en ze hadden 

nog wat geleerd ook. Dit mag dan weer een enorm trots gevoel bij ons als vereniging 

geven dat we dat toch maar even mooi gedaan hebben. Moet ik natuurlijk gelijk bij 

zeggen dat dit niet mogelijk was geweest zonder onze sponsoren en de Vivarium orga-

nisatie. 

 

 

De zondag verloopt eigenlijk gelijk aan 

de zaterdag alleen zien we nu geen leden 

meer, wel bekende natuurlijk waaronder 

Ruben van Faunaland. Die hadden we 

veel verteld over Vivarium, maar dit had 

hij toch even niet verwacht. Om 17:00 

uur is Vivarium 2014 weer ten einde en 

begint direct het opruimen. Showbakken 

leeg halen, stand afbreken etc. Ronald is 

zo vriendelijk om de vissen en planten 

die over zijn / uit de showbakken komen 

alvast mee te nemen naar de vereniging. 
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Wij breken verder af en vergeten daarbij zelfs zowat dat we nog moeten eten. Bijna 

vinden we de hond in de pot, maar de gehaktballen smaken prima, Vivarium organisa-

tie bedankt voor het eten. 

Rond 21:45 uur is de stand weer leeg zijn de showbakken weer leeg en zit alles weer in 

de bus. We zijn extreem moe en slepen ons zelf terug richting hotel. 

Maandag rijden we terug naar Den Helder en daar lossen we de bus. Moe maar voldaan 

gaan we alle 3 naar huis, woensdag maar opruimen, want daar hadden we de fut even 

niet meer voor. 

Als ik dit schrijf is alles weer aan kant in de vereniging en is de ergste vermoeidheid 

ook weer verdwenen. Het trotse gevoel dat we dit als vereniging hebben kunnen doen 

is er nog steeds en als ze zeggen volgend jaar weer dan sta ik weer klaar om wederom 

naar Vivarium te gaan. 

 

Ik hoop dat iedereen genoten heeft van ons jubileum en van Vivarium 2014 en zou het 

leuk vinden om te lezen hoe jullie als bezoekers de beurs hebben ervaren. 

 

Rest mij alleen nog om onze sponsoren te bedanken. Sponsoren (Hilverink, Faunaland, 

Vivarium) bedankt. Stichting vrijwaard en het nationale ouderenfonds bedankt voor de 

prettige samenwerking. 

 
Namens het Vivarium team van AV de Glasbaars, 

Niels 

 

Ps wanneer de volgende editie van vivarium is moeten we nog horen van de organisa-

tie. 

                 

Niels van Roon 
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             Het bestuur  van  
          AV de Glasbaars  

  wenst u en uw naasten  
 
 

 
 
 

Fijne  kerstdagen  
en een Voorspoedig  

2015 
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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. 

Ik kan wel duizend worden over het geslaagde vivarium bedenken , maar de verbaasde uitdruk-

kingen en gezichten zijn hier meer op zijn plaats. 

  

1)  Aquariaan, meneer hoe duur zijn die kunstplanten (2 grote kunstplanten in de stand) ik zeg 

voor jou 5 euro hij kijkt me aan en gelooft mij niet en loopt naar Niels en vraagt hoe duur die 

kunstplanten zijn en Niels antwoord hoeveel zij hij (ik dus) 5 euro zegt de aquariaan hij heeft ze 

toch maar gekocht al kon hij het niet geloven hoe goedkoop ze waren. 

  

2) Aquariaan, wat is het hier geweldig en zo groot dat had ik niet verwacht en het is zo ruim 

opgezet zelfs met deze drukte kan ik alles goed bekijken waarop ik zeg en heb je het boven al 

gezien en het verbaasde antwoord was is er een boven?? 

  

3) Aquariaan, had 3 lampen gekocht bij de concurent en kwam bij ons in de stand kijken en zag 

exact dezelfde lampen hangen voor ons bekende lage prijs en hij werd er stil van hij gaf de lam-

pen aan zijn vriendin met de autosleutel om ze maar weg te brengen ik heb nog nooit iemand zo 

beteuterd naar lampen zien kijken. 

  

4) Op het Vivarium was er voor de kinderen een prijsvraag waarbij ze bij een aantal stands vra-

gen moesten beantwoorden ook bij onze stand was een vraag die was waarnaar is deze vereni-

ging genoemd en ondanks dat wij met onze T-shirts en twee gigantische vlaggen voor hun ston-

den was deze vraag toch een moeilijke. 

  

5) We hadden de verkooptafels zo neergezet dat wanneer je alles wou zien er tussendoor moest 

lopen en het gebeurde regelmatig dat stelletjes hierdoor gescheiden werden waarbij er leuke dis-

cussies plaatsvonden waarbij ze elkaar gek maakten zo van ik wil dat wel hebben oke maar dan 

koop ik dit plantje waarbij Niels en Willem er maar even tussenuit gingen. 

  

6)  En de mooiste was wel de laatste dat er bij het afscheid zondag werd gezegd tot volgend jaar 

waarop de organisator (Marco) van Vivarium zei tot de volgende keer, dus er komt een vervolg 

op dit Vivarium houd het nieuws in u clubblad in de gaten en de agenda gereed TOT ZIENS. 

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 
 

 


