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Den Helder 

Jaargang 66,   
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Indien foutief 

bezorgt niet in  

TNT bus doen!!! 
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KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

BIJNA alles op het gebied van ZOET - & ZEEWATER. 

Altijd meer dan 300 soorten zoetwatervis in voorraad 

LEDEN VAN DE GLASBAARS 10 % KORTING 

op aquariumgebied op niet afgeprijsde artikelen 

openingstijden    

maandag van 13.00 tot 18.00 

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 

zaterdag van 10.00 tot 17.00 

zondag zijn wij gesloten 

 
  

Webwinkel : dszdenachtegaal.nl            e-mail: info@dszdenachtegaal.nl 
 

WIJ BEZORGEN IN DE KOP VAN NOORD HOLLAND 

Pinnen in de winkel is uiteraard geen bezwaar 

 

 

 

van Galenstraat 59                                                                                        

1782 EV Den Helder                                                                                              

0223 6-131-96                                                                            

BIJNA ALLES OP GEBIED VAN DIERENVOEDERS 

Ongeveer 30 merken honden voer 

Ongeveer 20 merken katten voer 

15 soorten kattenbak vulling 

Alle soorten Vogelvoer  

verschillende soorten voeders voor  

knaagdieren-paarden, hangbuikzwijntjes 

enz, enz  

Voor Uw huisdier  verkopen wij ook : 

vitamines 

bestrijdingsmiddelen 

onderhoudsmiddelen  

Speelgoed 

huisvesting    

http://www.dszdenachtegaal.nl/
http://www.dszdenachtegaal.nl
mailto:info@dszdenachtegaal.nl
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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  Steenwijk  

 Ronald van ’t Ent          Ans Huiskes 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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 ALGEMENE LEDENVERGADERING  

10-04-2015 

 

Kom alle naar de algemene ledenvergadering op 10-04-2015 

aanvang 20.00 uur 

 

Er moet een nieuwe voorzitter worden gekozen. 

(er is een lid die zich heeft opgegeven) 

Bent u nieuwsgierig wie kom dan ook om te stemmen. 

 

Tevens zijn 2 nieuwe bestuursleden aangemeld voor  

diverse bestuurstaken 

 

Dus kom op Vrijdag 10-04-2015 naar de Rozenstraat   

en laat  u stem niet verloren gaan 
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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 april 2015 algemene ledenvergadering  20:00 - ????? 

 24 april 2015  Bingo 20:00 - ????? 

 8 mei 2015 Lezing “Costa Rica” 20:00 - ???? 

Kantinemedewerkers  kantine@deglasbaars.nl 

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

mailto:kantine@deglasbaars.nl
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Misschien had u het al gelezen op vivariumbeurs.nl of op de verschillende sociaal 

media maar ook in 2015 kunnen we weer genieten van die schitterende beurs: Vi-

varium in Nieuwegein en wel op 21 en 22 november. Dus zet deze data maar al-

vast in uw agenda want ook uw vaste glasbaars vivarium stand medewerkers zullen 

dan weer daar te vinden zijn. Ja ja de Glasbaars gaat weer naar vivarium. 

 

Na het succes van vorig jaar waarbij we ons 65 jarige jubileum daar vierde en we 

zelfs 70 personen in 2 touringcars mochten verwelkomen konden we natuurlijk niet 

anders dan weer mee werken aan deze mooie beurs. Inmiddels hebben we al een 

eerste gesprek gehad met onze sponsor Faunaland de Koningsvis, met de vivarium 

organisatie en hebben we ons al weer ingeschreven voor de zelfde stand als vorig 

jaar. 

 

Wat gaan we doen met vivarium? Daar kan ik op dit moment nog niet heel veel 

over vertellen want anders heb ik in de volgende clubblaadjes niks meer te schrij-

ven. In ieder geval zullen we geen vervoer regelen naar vivarium maar ik ga er 

vanuit dat de leden onderling vast wel weten te regelen dat ze met elkaar kunnen 

mee rijden. Indien gewenst kan ik altijd bemiddelen. 

 

Heb je zelf een leuk idee voor iets dat we op de stand kunnen doen / laten zien dan 

hoor ik het heel graag van jullie. Misschien zijn er wel leden die bv garnalen of 

vissen kweken en ze daar verkocht zouden willen zien. We kunnen altijd kijken of 

we dan iets kunnen betekenen voor elkaar. 

 

Ik zou zeggen laat maar vol stromen die mail box (glasbaarsdh@gmail.com) met 

jullie ideeën en of vragen. 
 

mailto:glasbaarsdh@gmail.com
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Hallo mede Glasbaars leden 

 

Er is weer een maand voor bij het is al weer april dus hier is weer een nieuwe uitgave 

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

 

Het blad ziet er deze  maand er wat anders uit door dat er 

stukjes in staan van elk onderdeel van de vereniging. Voor 

de algemene ledenvergadering.  

 

Ook wil ik iedereen vragen om een e-mail te sturen naar 

de redactie zo dat de leden lijst kan worden aangevuld. Er 

hoeft niet veel in te staan wel je naam en adres zo dat het 

e-mail aan de goede persoon word gekoppeld. Heeft u een  

ideeën voor de club laat het ons weten en  we gaan met 

het bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn.  We zijn het 

clubblad aan het aan passen  zo als u digitaal het bladleest dan kan u op de advertenties 

klikken en dan komt u gelijk bij de sponsor te recht.   

 

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

ven 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. 

 

Je tekst kan je sturen naar redactie@deglasbaars.nl zorg er wel voor dat het binnen is 

voor de 20 van iedere maand. 

Groeten de Redactie 

 

 

Meester Reenders Optiek wordt OOG & DESIGN  

U komt 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 

 

Beatrixstraat 33  

1781 EM Den Helder 
Tel 0223-627171 

Winkelcentrum De Riepel 

Schoolweg 51 

1787 AV Julianadorp 
Tel 0223 627171 

mailto:redactie@deglasbaars.nl
http://oogdesign.nl/home/
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http://www.schefferwitgoed.nl/
https://www.unishorebedrijfskleding.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 

http://www.keesgroot.nl/
http://www.vanrossum-wonen.nl/
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Platy of Plaatje 
De Platy, de wetenschappelijke naam is Xiphopho-

rus maculatus, is een zeer veelvuldig in de Neder-

landse aquariums voorkomende zoetwatervis. De 

redenen daar voor zijn niet moeilijk te achterhalen. 

Het is een van de gemakkelijkste soorten aquari-

umvis die er bestaat. De vis plant zich gemakkelijk 

voort en is niet moeilijk qua voer of water. Ook is 

de vis niet agressief tegenover andere soorten en daarmee bij uitstek geschikt voor het 

gezelschapsaquarium. En ten slotte bestaan er talloze prachtige kweekvormen van. 

 

De Platy in het wild 
De Platy werd in 1866 in Mexico ontdekt door Guenther, maar is te vinden in geheel 

Centraal Amerika van Guatemala tot Centraal Mexico. In de natuur zijn ze te vinden in 

langzaam stromend en stilstaand water, maar ook in warmwaterbronnen. Vanuit de 

aquariumhobby hebben de vissen zich nu ook verspreid in kanalen en vijvers het zui-

den van de Verenigde Staten, met name Florida. En vanuit de kweek die voor een groot 

gedeelte in Azië plaatsvindt, is te vis nu ook te vinden in Hong Kong en Singapore. De 

Platy wordt ongeveer zes cm groot. 

Variëteiten of kweekvormen 

Van de Platy zijn inmiddels ontelbare aantrekkelijke variëteiten te verkrijgen. Kleurva-

riaties, lange staarten, vlekpatronen, stippelpatronen en lange vinnen. Een van mijn 

favorieten is de regenboogplaty. 

 

De Platy, verzorging en voedsel 

Je houd de Platy het beste op een temperatuur van 20 tot 

25 graden. Het aquarium dient een minimum maat te 

hebben van ongeveer 150 liter en de pH waarde van het 

water is optimaal tussen zeven en acht. Platys houden 

niet van zuur water. De vis kan prima met andere vissen 

worden samengehouden, maar niet met roofvissen zoals cichliden. 

Qua voeding zijn Platys niet veeleisend .Het zijn alleseters en dat betekent dat ze zowel 

dierlijk voedsel (tubifex, muggenlarven, kleine garnaaltjes) als ook plantaardig voedsel 

aankunnen. 

Ook droogvoer zoals Tetramin en Tetranatura zijn prima geschikt en worden met liefde 

genuttigd. 

 

De Platy kweken 

De Platy behoort tot de aquariumvissen die het gemakkelijkst voor nageslacht zorgen. 

Het is een levendbarende vis, hetgeen wil zeggen dat de jongen direct op de wereld 

worden gezet. De meeste vissen zetten eitjes af. De Platy doet het dus anders. 

Geslachtsonderscheid 
De onderste is het vrouwtje en de bovenste het mannetje: 
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Zoals je op de foto goed kunt zien is het geslachtsonderscheid gemakkelijk te zien 

aan de zogenaamde anaalvin. 

Bij het vrouwtje is deze mooi rond en bij het mannetje is deze samengevouwen. Dit 

laatste, ook wel gonopodium genoemd, is hun geslachtsorgaan. 

Daarnaast heeft een vrouwtje heeft een lichtbruine tot donkere stip achter in de buik, 

de baarmoeder. De mannetjes zijn bovendien iets kleiner dan de vrouwtjes. 

 

De Kweek 
De Platy is een vis, die zoals gezegd, zich gemakke-

lijk voortplant. Uiteraard is het belang om een vrou-

welijk en een mannelijk exemplaar te hebben. Wil je 

een bepaalde variëteit kweken, dan mag je natuurlijk 

alleen exemplaren hiervan hebben. Als het vrouwtje 

zwanger raakt, dan zal je zien dat ze een dikke buik 

krijgt en de lichtbruine vlek bij de anus wordt vrij 

zwart. Dat is het moment dat de bevalling nabij is. 

Na ongeveer vier weken komende jongen tevoorschijn. Zorg dat er voldoende be-

planting in het aquarium is, zodat de jongen zich kunnen verstoppen. Anders worden 

ze opgegeten door hun medebewoners. 

Deze jongen zelf, kunnen zich na ongeveer vier maanden ook al weer voortplanten. 

 

Platys kopen 
De Platy is in bijna elke aquariumzaak te koop. Zorg dat je 

een gezond exemplaar koopt. Een gezond exemplaar 

zwemt energiek en heeft heldere ogen. Heeft de vis witte 

stippen of vlekken, of hebben ander vissen in hetzelfde 

aquarium deze symptomen, koop de vis dan niet en ga naar 

een andere zaak. Als de winkelier je een vis geeft die zich 

gemakkelijk laat vangen, weiger dan beleefd en vraag om 

de vis die je zelf hebt uitgezocht. 

Kiep het zakje met de gekochte vissen nooit zomaar in het 

aquarium. Veel winkeliers zullen je vertellen dat het zakje 

een tijdje in het aquarium moet drijven, totdat de temperatuur gelijk is. Dat is onzin. 

Het grote gevaar bij het overzetten van water is het verschil in pH waarde. Laat de 

vis in een jampotje drijven in het aquarium en vervang elke tien minuten 10% van 

het water uit het potje, met water uit het aquarium. Na twee uur, zet je de vissen in je 

aquarium. 

De platy 

Tot zover dit artikel over de Platy, een van de meest geliefde en meest gehouden 

aquariumvissen, ter wereld. Mocht je met een aquarium willen beginnen, dan is de 

Platy een van meest eenvoudige soorten om te houden. 

Ik raad je deze soort dan ook van harte aan. Begin met een eenvoudige variatie, die 

niet te veel kost en doe ervaring op. 

Veel succes! 
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http://www.faunalanddenhelder.nl/
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Spoorgracht 30 

1781 CD, Den Helder 

Telefoon: 0223-684878 

www.blokkerdiervoeding.nl 

Heeft alles voor   

uw huisdier 

http://www.blokkerdiervoeding.nl/
http://www.spittersadvies.nl/
http://www.elektro-rama.nl/
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Agenda voor de algemene ledenvergadering  

 

a.v. “ De Glasbaars” 

Aangesloten bij de N.B.A.T   

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, 

welke wordt gehouden op vrijdag 10 april 2015 in het verenigingsgebouw aan de Ro-

zenstraat  17 a te den Helder , aanvang 20.00 uur. 

 

Agenda 

 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken . 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 25 april 2014. 

3. Jaarverslag secretaris . 

4. Jaarverslag commissaris materieel . 

5. Jaarverslag penningmeester . 

6. Verslag financiële commissie  . (dient volgens de reglementen schriftelijk te 

worden ingediend) 

7. Verslag visbeurscommissie. 

8. Verslag kantinecommissie . 

9. Verslag redactiecommissie . 

10. Vaststellen van de begroting  2015 / bestuursbeleid 2014. ( begroting ter verga-

dering aanwezig) 

11. Verkiezing bestuursleden . 

12. Verkiezing leden voor de financiële commissie . 

13. Verkiezing kernleden . 

14. Verkiezing leden voor de kantinecommissie . 

15. Verkiezing leden voor de redactiecommissie. 

16. Voorstellen van de leden . 

17. Rondvraag . 

18. Sluiting. 

 

 

Kandidaten  voor het voorzitterschap kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secreta-

ris . 
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8. CO2: CO2 tekort 
 

Enkele effecten in de gevarenzone 
In artikel 7 hebben we kunnen lezen dat veel licht en weinig beschikbaar CO2 kan 

leiden tot een hapering van de assimilatie en dat we op die manier in de zogenaam-

de "gevarenzone" terecht komen. De planten concurreren niet meer met de algen. 

Uit artikel 7 komt de volgende figuur : 

 

 

 

 

 

Praktijkvoorbeeld : algen en biogene ontkalking 

Een voorbeeldaquarium heeft de volgende waterwaarden : 

pH = 7,4 
KH = 2,0 
Volgens de richttabel uit artikel 6, kunnen we beschikken over 2,4 mg 
CO2 / ltr. Als ondergrens stellen we dat we minimaal 5 mg CO2 nodig heb-
ben. We zitten met deze waterwaarden dus voortdurend in de gevarenzo-
ne. 

Algen hebben vrij spel en in het ergste geval kan de vrijwel gehele afwezig-
heid van vrij CO2 in het water leiden tot zogenaamde biogene ontkalking. 

Hoe biogene ontkalking eruit ziet, is goed waarneembaar op de volgende 
foto : 
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Algen, in dit geval baardalgen, hebben vrij spel omdat het blad van deze Echinodo-

rus sp. niet meer optimaal assimileert. De plant is dus geen voedselconcurrent meer 

en de algen vestigen zich op het blad. 

De witte vlekken zijn ontstaan door biogene ontkalking. Uit het wateroplosbare 

bicarbonaat worden kooldioxide, water en het niet in water oplosbare carbonaat 

gevormd : 

Ca(HCO3)2 ---> CaCO3 (wit neerslag) + H2O + CO2 

Een wit neerslag wordt zichtbaar op het blad en het onstane CO2 wordt weer ter 

beschikking gesteld. Uiterst nadelig zijn de afname van de KH en de sterke pH 

stijging (zie verderop) die dit proces met zich meebrengt. Door de biogene ontkal-

king wordt de waterbalans erg ontwricht. 

De carbonaat-neerslag gaat overigens weer in oplossing wanneer er weer voldoen-

de vrij CO2 in het water voorkomt middels CO2-toevoeging, diffusie of anders-

zins. Voorkom dus een te laag vrij CO2-gehalte in het aquariumwater, zodat slech-

te gevolgen voor de waterkwaliteit en wellicht de levende have vermeden worden. 

Invloed op de pH 

Opname van CO2 kan leidt tot een verhoging van de pH. Als we uitgaan van de 

volgende waterwaarden : 

pH = 6,8 

KH = 4 

Dan halen we uit de richttabel van artikel 6 de volgende gegevens : 

 

Die schommelingen zijn overigens normaal en over het algemeen hebben vissen 

daar geen last van. Het gebeurt immers in een vrij lang tijdsbestek zodat ze zich 

goed kunnen aanpassen.Als het aquarium dicht beplant is en er voldoende licht 

beschikbaar is, dan zal het CO2-gehalte zakken. Stel dat het CO2-gehalte na 6 uur 

belichting gezakt tot circa 5 mg CO2 / ltr, dan is de pH gestegen van 6,8 naar 7, 4 ! 

Veel CO2-apparaten controleren de pH continu. Zodra de pH gestegen is tot een 

bepaald punt die men zelf in kan stellen, dan wordt er automatisch CO2 toege-

voegd aan het water. Het apparaat zorgt er op die manier voor dat de pH niet einde-

loos kan blijven stijgen en er voldoende CO2 beschikbaar blijft voor de planten. 
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Nieuw Luchtslangen voor het filtersysteem 

 

Hierbij willen we de Firma Eriks te Alkmaar bedanken voor de sponsoring van 

onze luchtslangen, we hebben al ons luchtfiltersysteem aangepast. 

Door het beschikbaar stellen van de Syliconenslang door Eriks heeft dit voor de 

vereniging weinig kosten gehad. 

Het systeem werk beter als hiervoor omdat er nu geen lekkage meer zijn 

Kluspoeg ook van harte bedankt voor u inzet 
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http://www.combidenhelder.nl/
http://www.egner.nl/
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Echinodorus Bleheri - Grote Amazonezwaardplant 

Deze Amazone zwaardplant is 1 van de populairste 

planten in de aquariastiek. Zijn bladeren zijn 5 tot 9 

cm breed, en kunnen een hoogte van 60 cm berei-

ken. En maken deze plant een echte blikvanger. 

 

Echinodorussen houden van extra voeding bij hun 

wortels, hiervoor kunt u bijv. Hs Aqua Terracaps 

en/of Hs Aqua Lateritabs gebruiken 

Plaats in het aquarium: midden & achterzone 

Max hoogte van de plant: 60 cm 

Temperatuur: 24-30ºC 

Licht: normaal 

Herkomst: Zuid-Amerika 

Nederlandse benaming: Amazone zwaardplant 

Vermeerdering via advertiefplanten aan de bloei-

stengel 

8 mei Lezing "de natuur dicht bij huis versus de natuur van tropisch Costa Rica" 

Bert van Geel houdt niet alleen van de natuur, als je met hem praat dan voel je dat hij 

de natuur is. Alles aan hem is doordrongen van natuur en dat maakt dat hij heel boeiend 

vertelt over de natuur. Dat de natuur veel te bieden heeft dat wisten we natuurlijk wel. 

Maar dat er nog zoveel te leren valt is wellicht een verrassing. Maak opnieuw kennis 

met de natuur dicht bij huis versus de natuur van tropisch Costa Rica in een bijzondere 

lezing. Ondersteund met prachtige dia's, levende insecten en planten. 
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Shinnersia rivularis - Mexicaans eikenblad 
 

Herkomst: Cultivar 

Hoogte: 10-50 cm 

Temperatuur: 15-30ºC 

Licht: Normaal tot veel 

Omschrijving: 
Een moerasplant met bladeren kruiswijs, zeer variable, 

omgekeerd lancetvormig of patelvormig. De kleur is 

lichtgroen. 

Opmerkingen: 
Deze plant is een buitengewoon snel groeiende moe-

rasplant, die zich goed aan de aquarium omstandighe-

den aanpast. Hoewel de planten ook met weinig licht 

nog groeien, is het een goede indicator voor voldoende 

lichthoeveelheid. Bij voldoende licht worden de bladschijven groter en de aantal tanden 

aan de bladrand neemt toe. 

 

Cholla wood, cactus hout 

Cholla wood is het gedroogde hout van de cholla cactus. Het 

wordt geoogst in de woestijn en op een natuurlijke manier 

gedroogd. 

De dwerggarnalen zijn er verzot op en zitten constant op dit 

houtje. Ook de allerkleinsten kunnen hier extra voedingsstof-

fen op vinden en zich verschuilen in de holtes van het houtje. 

 Natuurlijke schuilplaats voor kleine meervallen / L-nummers en andere vissen 

 Goede hechtplaats voor mossen 

 Gezonde extra voeding voor garnalen 

http://www.aquashoponline.be/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/3a87ba1fba7ed049e472829238b1b55d/c/h/cholla-wood.jpg
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.a.v. “De Glasbaars” 
VERENIGING VOOR HOUDERS VAN AQUARIA 

Koninklijk goedgekeurd 20 januari 1971 

Opgericht 1 november 1949 

aangesloten bij de N.B.A.T. 

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Alkmaar 

onder nummer 40634551 

 
Notulen van de algemene ledenvergadering welke werd gehouden op 25 april 2014 

 

Plaats: Verenigingsgebouw aan de Rozenstraat 17a te Den Helder 

 
Voorzitter:    Henk van Spelden 

Secretaris:   Betty Vellinga 

Penningmeester:  Willem Hiddingh 

Commissaris materieel: Henk Steenwijk 

Financieel beheer kantine: Jolanda Wiersma 

 

Aanwezig : 13 leden/donateur (inclusief bovenstaande bestuursleden) 

Afwezig : Martijn Klaver (2e Commissaris materieel) 

Afbericht : Hans van Rooijen, Sven van Spelden 

 

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

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

 

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

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter en secretaris ondertekenen de notulen. 

 

 3. Jaarverslag secretaris. 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen 

 

 4. Jaarverslag penningmeester. 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen 

 

 5. Verslag financiële commissie. 

Dhr. F. Tak neemt het woord en geeft aan dat de boekhouding er netjes uitzag, zonder 

verdere op- of aanmerkingen.  

 

 6. Jaarverslag commissaris materiaal. 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.  

 

 7. Verslag visbeurscommissie. 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen. 
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 8.Verslag kantinecommissie. 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.  

 

 9. Verslag redactiecommissie. 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.  

 

 10. Vaststellen van de begroting 2014 / bestuursbeleid 2014. 

De begroting wordt rondgedeeld aan de aanwezigen. De penningmeester neemt hierbij 

het woord en licht toe wat de reden is waarom de begroting sluit met een verlies van  € 

3.175,-. Er is in de begroting rekening gehouden met het voornemen om de kantine 

verder te onder handen te nemen, inclusief de aanschaf van een nieuwe ketel en reke-

ning houden met de verzakking van het plafond.  

Fred Tak geeft aan waarom het verenigingsblad niet digitaal kan, om deze kosten te 

drukken. Het bestuur heeft hier ook over nagedacht, maar er zijn nog genoeg leden die 

graag het blad doorlezen en de adverteerders zullen dan afvallen. Er zal in 2014 kosten 

bespaart worden op het drukken van het boekje, dit zal niet meer verstuurd worden uit 

Portugal. Dit scheelt portokosten. 

Het bestuursbeleid voor 2014 zal voor een groot deel aandacht geven aan het onder-

houd van het verenigingsgebouw. Zo zal er onder andere thermophane glas in de grote 

ramen gezet worden, dit scheelt stookkosten. De verzakking in het plafond zal nageke-

ken worden en de bar-aankleding zal opgefrist worden. 

 

 11. Verkiezing leden voor de financiële commissie. 

Twee kandidaten van dit jaar, zullen ook volgende jaar in de commissie waarnemen : 

Dhr. Tak en Dhr. Kramer. 

 

 12. Verkiezing leden voor de kantinecommissie. 

Er is geen animo, in het verenigingsblad zal de vraag naar kantinemedewerkers blijven 

staan. 

 

 13. Verkiezing leden voor de redactiecommissie. 

Ronald van ’t End is als nieuw lid begonnen is de redactiecommissie, hij heeft hierbij 

nog een rechterhand nodig. Leen en Willem blijven helpen om de boekjes te vouwen en 

verzendklaar te maken. Richard Kramer geeft aan om in gesprek te willen met Ronald 

over de werkzaamheden in de redactiecommissie. Dit zal na de vergadering plaatsvin-

den. 

 

 14. Voorstel bestuur. 

Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen. De vereniging betaald voor een 

lid met blad € 55,- aan het NBAT, de leden betalen hiervoor € 50,-. Dit is in het verle-

den niet bijgesteld, de contributie is in 5 jaar niet meer verhoogd. Het voorstel is om 

vanaf 1 januari 2015 voor iedereen de contributie te verhogen: Leden met blad gaan 

van € 50,- naar € 55,-. Leden zonder blad gaan van € 35,- naar € 37,50 en de donateurs 

van € 25,- naar € 30,-.  De aanwezigen gaan met de contributie verhoging akkoord. 
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Tom Wensink geeft aan dat de verhoging mede heeft te maken om de buffer op peil te 

houden en in de begroting niet alleen rekening kan worden gehouden met het gebouw. 

Beleid kost geldt en dat geldt komt er door onder anderen de contributie te verhogen. 

Een ieder begrijpt de uitleg.  

Om de 2 jaar zal er gekeken worden hoe we ervoor staan en of het NBAT de contribu-

tie gaat verhogingen. 

 

 15/16. 65 jaar Jubileum 

Het Jubileum zou in eerste instantie gevierd worden samen met de open dagen dit jaar. 

Aangezien de open dagen veel arbeid kost van de vrijwilligers en er elk jaar minder 

bezoekers op af komen is het idee geopperd om een voorstel naar de leden te doen voor 

een bezoek aan het Vivarium dit jaar. Het idee komt van Niels van Roon, Willem Hid-

dingh en Tom Looijestein. Zij hebben samen een leuk gesprek gehad met Marco van 

het Vivarium en in samenwerking met Faunaland zorgen ze voor de vissen in het aqua-

ria en voor de verkoopkraam. 

 

In het verenigingsblad worden de leden aangeschreven om voor een bedrag van € 12,50 

mee te gaan naar het Vivarium op zaterdag 22 november 2014, dit is inclusief vervoer 

en entreekaart.  

Voor niet-leden zijn de kosten € 17,50. De opstapplaatsen zijn in Den Helder, Juliana-

dorp en Alkmaar voor leden van  collega-verenigingen. Er kunnen zoveel bussen voor 

verschillende aantal personen gehuurd worden bij Hilverink. Alleen de kosten voor een 

chauffeur worden in rekening gebracht. 

 

Aan de details wordt nog verder gewerkt, er is wel aangegeven dat er vooraf betaald 

moet worden. Pas als  het geld op de rekening staat wordt er een entreekaart aange-

schaft en in de bus uitgereikt. 

Er zal een einddatum voor het inschrijven en betaling worden vermeld. 

 

 17. Afscheid Jan Moorman en Willem Jas 

Henk van Spelden vraagt Jan Moorman en Willem Jas naar voren te komen. Zij worden 

bedankt voor de werkzaamheden binnen de vereniging en een envelop wordt door 

Henk overhandigd. Jan Moorman wordt namens de vereniging gefeliciteerd met zijn 25

-jarig lidmaatschap, hij krijgt hiervoor een NBAT speldje. 

 

 18. Rondvraag 

De aanwezig hebben geen vraag. 

 

 19. Sluiting 

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

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

                 

         Notulist: B. Vellinga 
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Gezellige vrijdag avond 

 

Hallo Glasbaarsvrienden. 

 

Afgelopen vrijdag hadden we weer een zeer gezellige avond van onze club. De sfeer 

was erg goed. Het was ook deze avond een bingo avond. Er hadden al meerdere men-

sen om gevraagd, wanneer er weer een bingo avond zou zijn. Wat was het ook weer 

spannend! Het gaat mij niet eens zo om de prijzen, maar alleen al de spanning, dat je 

soms maar op 1 nummertje moet wachten!!!  

 

De prijzen waren ook erg leuk, en goed bruikbaar. Er stonden ook lekkere hapjes weer 

op tafel. en barretje. Af en toe een kleine pauze tussendoor. Om een eventueel een 

drankje te nuttigen. Wat gaat zo’n avond toch snel voorbij. We verheugen ons nu al 

weer op de volgende spellenavond. De bingo werd gedraaid door Richard en Bert, en 

die deden dat op een heel vrolijke manier (bedankt, jongens)  

 

Het werd nog best laat in de avond voordat iedereen op huis aan ging, dus dat is zeker 

een goed teken! We zien uit naar de volgende spelavond, maar dat is nog een verras-

sing, hoop op weer een goede opkomst, want dat was het ook zeker afgelopen vrijdag-

avond. Tot ziens de komende keer. 

 

Groeten  

Greetje van den Berg. 
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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:   

 

W. Brandsma  Jacob van Heemkerkstraat 70 
A. Huiskes   Vuurdoornweg 32 
F.S.H.  Kuiper. v.d Paal Roompotstraat 24 
 

 

 

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 

 

Populair deze tijden zijn de garnalen tegenwoordig in bijna alle kleuren verkrijgbaar 

van doorzichtig tot fel rood zijn ze verkrijgbaar, bij ons zijn er altijd diverse soorten 

verkrijgbaar nieuwsgierig kom een keer kijken in de visbeurs. 

Ook de specifieke artikelen voor de garnalen zijn daardoor populair geworden in de 

visbeurs nu verkrijgbaar het garnalenhuisje bedekt met mos voor maar € 3,95 en geheel 

nieuw gezien op Vivarium Cactushout dit hout is niet alleen mooi om te zien maar ook 

een perfecte schuilplaats voor de garnalen en alsof dit niet genoeg is dit hout bevat ook 

veel voedingsstoffen die voor u garnaal  en diverse ander aquariumbewoners goed zijn. 

Mocht u een boven zwemmer nodig hebben en u bent uitgekeken op de bijlzalm dan id 

er een ander visje verkrijgbaar helaas past hij niet bij te kleine visjes, maar het een 

prachtige vis voor de oppervlakte deze tandkarper heet Aploch. Dayi  en heeft diverse 

kleuren over zijn gehele lichaam zoek hem maar is op het internet  en voor de prijs 

hoeft u het niet te laten per stuk voor maar  € 2,80. 

Zwarte,  gele, marmer en rood gekleurde maanvissen hebben wij al meerdere keren 

gehad, maar de maanvissen met een blauwe gloed zijn voor het eerst in de visbeurs  

deze maanvissen zijn wel wat duurder , maar je steekt de ogen uit van andere aquari-

anen € 5,95 per stuk voor deze statige vissen. 

In de aanbieding een PH-pen  normaal € 29,95 bij ons voor maar € 19,95 compleet met 

een meter kabel en een BNC connector. 

 

Tom Looijestein 
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http://www.lowsea.nl/
http://www.holland-safety.nl/
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Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/
http://www.buijtendijk.nl/home/

