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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 Ronald van ‘t Ent,  

 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 

Specials 

Visbeurs 

Verenigingsinformatie 

Voorzitter Tom Wensink voorzitter@deglasbaars.nl 

 
Vice-voorzitter Mark  Oppelaar vice-voorzitter@deglasbaars.nl 

 

Secretaris Betty Vellinga secretaris@deglasbaars.nl 
 

Penningmeester  Willem Hiddingh penningmeester@deglasbaars.nl 

 

Commissaris materiaal  Henk Steenwijk comm.materiaal@deglasbaars.nl 

 

Bestuurslid Niels Roon  info@deglasbaars.nl 
  

 

 
 

 

 

 

Ledenadministratie Mark  Oppelaar ledenadministratie@deglasbaars.nl 

 
Redactie Ronald van ‘t Ent redactie@deglasbaars.nl 

 

Visbeursinkoper Tom Looijestein visbeurs@deglasbaars.nl 
 

Pr / Huiskeuringen  Niels Roon  info@deglasbaars.nl 

 

Kantine Richard Kramer  kantine@deglasbaars.nl 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

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 en 14:00 - 17.00 uur 

mailto:voorzitter@deglasbaars.nl
mailto:vice-voorzitter@deglasbaars.nl
mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
mailto:pr@deglasbaars.nl
mailto:pr@deglasbaars.nl
mailto:kantine@deglasbaars.nl
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Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering ben ik gekozen als nieuwe voorzitter 

van het Glasbaars bestuur. Ik ben er super trots op dat ik de oudste, grootste en volgens 

mij ook leukste aquariumvereniging van Nederland mag voorzitten en representeren! 

 

Het mooie van onze vereniging is ook dat je er als voorzitter niet alleen voor staat. De  

Glasbaars heeft op dit moment een enthousiast en krachtig bestuur dat zich met woord 

en daad inzet voor de vereniging op het gebied van kwaliteit, continuïteit, professiona-

liteit en bovenal gezelligheid. Ondanks dat we hartstikke tevreden kunnen zijn over wat 

de Glasbaars voor iedere aquariumhouder te bieden heeft, gaan we niet achterover leu-

nen! 

 

Een paar dagen na de algemene ledenvergadering is het voltallige bestuur al bij elkaar 

geweest en hebben we indringend met elkaar gesproken over het vraagstuk hoe we nog 

beter kunnen laten zien wat de Glasbaars allemaal te bieden heeft. De centrale vraag 

die daarbij leidend is; ‘Waarom zou je lid worden van de Glasbaars?’. 

 

Hoewel we vinden dat er heel veel kennis en ervaring binnen het bestuur aanwezig is 

om op deze vragen een antwoord te geven en aan de slag te gaan, maken we graag ge-

bruik van de input van alle leden!  

 

We rekenen op jullie en om het wat gemakkelijker te maken dit verborgen enthousias-

me kenbaar te maken, zijn daar niet alleen bestuursleden voor aanwezig tijdens de re-

guliere openingstijden, maar trekken we ook de antieke ideeënbusje weer uit de kast en 

wordt de website interactiever. Het bestuur zal op haar beurt leden proactief benaderen 

om de wisselwerking tussen bestuur en leden te bevorderen.  

 

Verbaas en verras de andere leden en het bestuur met je bijdrage! 

 

“Glasbaars 2.0, laten we met elkaar aan de slag gaan!” 

 

Tom Wensink 

  

Tom Wensink, de nieuwe voorzitter van de Glasbaars 
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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   
 

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

 29 mei 2015  Bingo 20:00 - ????? 

Kantinemedewerkers 

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen. 

4 mannen zijn weer zo gek om 5 dagen ontzettend hard aan het werk te gaan 

voor de vereniging op vivarium. Op donderdag en vrijdag opbouwen. Zaterdag 

en zondag hopelijk heel veel mensen ontmoeten op de stand en ondertussen een 

leuke financiële bijdrage voor de vereniging kun verdienen. En ja dan het minst 

leuke klusje van alles maandag alles weer inpakken en bij terug komst weer 

uitpakken. 

 

Waarschijnlijk heeft u het al op de verschillende social media gezien de vivari-

um organisatie is heel druk om meer zeewater op de beurs vloer te krijgen en 

zo te zien lukt het ze behoorlijk. 

Dus alle liefhebbers van zeewater, zet het in je agenda 21 en 22 november vi-

varium 2015 in Nieuwegein.   

 

Ik gaf het in mijn vorige stukje al aan, we willen deze keer ook wat levende 

haven meenemen naar de beurs. Nee we gaan niet de halve visbeurs verhuizen 

maar we willen wel bv wat garnaaltjes, slakken, guppen etc meenemen. 

Om nu de kosten in de hand te houden zoeken we leden die wel eens een 

kweek hebben van bv garnalen, slakken, guppen etc. zodat onze inkoper ge-

woon bij deze leden kan inkopen en we echt onze eigen kweek kunnen verko-

pen op vivarium. Dus heb je wel eens een kweek of kweek je bewust neem 

even contact met me op via glasbaarsdh@gmail.com. 

 

Aangezien er veel zeewater zal zijn willen we ook graag een klein bakje met 

zeewater meenemen waar uit we wat stekken van koralen kunnen verkopen. 

Ken je iemand of heb je zelf koraal stekjes, ze mogen klein zijn, en de vereni-

ging een warm hart toedraagt neem dan ook even contact met me op. 

 

Namens het vivarium team, 

N van Roon  

mailto:glasbaarsdh@gmail.com
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Hallo mede Glasbaars leden. 

 

Het is al weer mei nu weer een nieuwe uitgave van  “Tussen lange Jaap en Kuitje” van 

de Glasbaars .  

 

Ik wil jullie nu al verrassen in juni komt het blad ook uit 

en augustus zijn we nog op vakantie.  

 

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 
 

De 

 

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 

Redactie  

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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Blue Fairy garnaal 

Ik zal mijzelf eerst even voorstellen, ik ben Lianda Roelofs, 32 jaar , moeder van 2 

schitterende jongens en heel veel blauwe baby’s. Nou heb ik het niet over de smurfen, 

al duiken degene die ik bedoel wel net als de smurfen overal op. Nee, ik heb het over 

blue fairy garnalen. Een kweekvariant van de neocaradina davidi variant blue fairy. Al 

ben ik in de afgelopen tijd erg veel verschillende namen tegen gekomen voor deze gar-

naal blue fairy is toch wel de meest voorkomende ook noemen ze ze blauwe droom, 

blue jelly, full blue rilli en ga zo maar door. De fairy is een mooi volledig blauw ge-

kleurde garnaal en is zeker een lust voor het oog in elk aquarium, door z´n opvallende 

blauwe kleur. Ik ben een groot liefhebber van garnalen en dan vooral de “specialere” 

Thuis heb ik zelf ruim honderden blue fairy garnalen zitten en zoals ik hiervoor al be-

schreef ze duiken bij mij overal op. Het zijn zulke karige beestjes dat ik wel eens een 

bodem weg gezet heb voor een paar dagen, geen verwarming, geen stroming, geen 

zuurstof, maar toen ik de bodem ik de bak deed had ik meteen alweer een bak vol 

fairy´s.  

 

Het zijn hele mooie en vooral sterke garnalen, die qua verzorging weinig extra aan-

dacht nodig hebben. 

Ik persoonlijk selecteer ze thuis wel uit, omdat de blue fairy garnaal een kweekvariant 

van de Neocaridina heteropoda is komen er vaak “mislukte fairy’s  voor deze kunnen 

dan of erg licht van kleur zijn, of delen rood bevatten. De ´mislukte´ vang ik uit en heb 

ik in een aparte bak zitten, waar onderhand van alles in rond loopt, van vuurtjes tot blue 

rilli. 

 

Mocht ik jullie interesse hebben gewekt voor deze mooie blauwe garnaal kom ge-

rust eens naar ze kijken op onze vereniging waar ze ook te koop zijn! 

Wetenschappelijke naam: Neocaridina heteropoda var. Blue fairy 

Nederlandse naam: Blauwe fee garnaal 

Kleur: Selectief gekweekt op blauwe kleur 

Maximale grootte: 2,5 cm tot 3 cm (De mannetjes blijven kleiner als de vrouwtjes) 

Geslachtsrijp: Vanaf 3 maanden 

Geslachtonderscheid: De vrouwtjes zijn iets groter, schild loopt wat lager door aan de 

zijkant. Vrouwtjes zijn meer intensiever gekleurd, mannetjes iets transparanter. 

Draagtijd eieren: 14 tot 21 dagen 

Aantal eieren: 20 tot 40 eieren 

Leeftijd: tot maximum 24 maanden 

Temperatuur van het water: 16°C tot 27°C 

Waterhardheid: zacht tot hard water 

Carbonaat hardheid: 4 tot 14 KH 

PH waarden: 6,5 tot 8,0 

Herkomst: Zuidoost Azië 

De persoon en zijn vissen (Garnalen) 
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Klokdiertjes zijn protozoa (ééncellige diertjes).  

Er zijn verschillende families, waarvan Vorticellidae met het geslacht Vorticella de 

bekendste is. 

Klokdiertjes zijn een symptoom voor een slechte waterkwaliteit. 

Uiterlijk: 
Klokdiertjes zijn ééncellige ciliaten (trilhaardiertjes), die in kolonies of als enkele 

individuen voorkomen. Om de mondopening zit een krans van trilhaartjes. Het klok-

vormige lichaam staat op een steel die stevig vast zit op de ondergrond. Ze zitten op 

alle mogelijke substraten. Ze zijn tot 0.1 mm en zijn meestal kleurloos tot wit. 

Herkomst/verspreiding: 
Ze zijn praktisch wereldwijd in zoet en zout water aan te treffen. Ze leven bij voor-

keur in stilstaand of langzaam stromend water. 

Voedsel: 
Bacteriën die in het water zweven/zwemmen. Deze worden met de trilhaartjes in de 

mondopening gebracht. 

Vermenigvuldiging: 
Knopvroming, zoals bij poliepen. Bij deling krijgt de dochtercel geen steel, maar 

zwemt naar een geschikte ondergrond en vormt daar een steel. 

Voortbeweging: 
Klokdieren kunnen de steel spiraalvormig samentrekken bij verstoring. Ze kunnen 

ook los komen van de ondergond en met de trilhaartjes naar een ander oppervlak 

zwemmen. 

 
Klokdiertje dat de steel intrekt en langzaam weer strekt 
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Klokdiertjes 
Hoe komen ze in de bak: 
Met nieuwe planten, decoratie materiaal, dieren (garnalen, kreeften en slakken). 

Herkennen: 
Klokdieretjes zijn te herkennen aan een witte wazige korrilige plekken op planten, 

stenen, ruiten of dieren. Het lijkt ook wel wat op schimmel. 

Bestrijding: 
Klokdiertjes zijn ongevaarlijk en kunnen zelfs als voer dienen. Ze zouden alleen ge-

vaarlijk kunnen worden als ze erg talrijk worden en de kieuwen of de monddelen 

blokkeren. Na een verschaling zijn de garnalen en kreeften de klokdiertjes weer kwijt. 

Ze zijn een symptoom van een hoge concentratie bacteriën. Iets wat gevaarlijk kan 

zijn voor garnalen en kreeften. Om een hoge concentratie bacteriën te voorkomen, 

moet de bak goed onderhouden worden. De klokdiertjes zullen dan vanzelf verdwij-

nen. 

Plaagdieren 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klokdiertjes
https://sites.google.com/site/crustahobby/plaagdieren/klokdiertjes/800px-Vorticella_sequence.JPG?attredirects=0
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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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Sawbwa resplendens - Naakte Rasbora 

Familie:Cyprinidae 

Latijnse naam: Sawbwa resplendens 

Nederlandse naam : Naakte Rasbora 

Herkomst: Birma, Inlé-meer in Myanmar 

Waterwaarden:  

pH: 7 - 7,5  / KH: 16 - 20 / Temperatuur: 21 - 25 

Grootte:3.5-4cm 

Aquariuminrichting: 

Het aquarium moet verder worden ingericht met aan de randen en de achtergrond 

een dichte beplanting. Het water mag niet te zacht zijn aangezien dan de kleuren 

verbleken..In het aquarium zult u dus ook naast zwemruimte dichte beplanting die-

nen te zetten. 

Gedrag: 

Een vreedzame, levendige scholenvis die veel vrije zwemruimte nodig heeft. hou 

ze niet met minder dan 12 daar dit een echte scholenvis is, zo niet zullen ze erg 

schuw zijn! in het wild komt hij voor in gigantische scholen .Ze zijn rustig en klein 

en daarom goed geschikt voor een klein aquarium. Het gezelschap zullen ook rusti-

ge vreedzame vissen moeten worden anders blijven de Sawbwas schuw en zult u er 

weinig van genieten. 

Eetgedrag: 

Als voer moet klein levend voer worden gegeven. Droogvoer wordt ook geaccep-

teerd. 

Geslachtskenmerken : 

Het vrouwtje ziet er niet echt spectaculair uit, grijsbruin, maar de mannen zijn zil-

ver tot staalblauw met voor een de kop en achter aan de staart bloedrode vlekken. 

Kweek: 

De kweek is niet al te moeilijk, als men tenminste voldoende kleinvoer aan de jon-

gen kan geven. De eieren worden tussen fijnbladerige planten afgezet. Na het af-

zetten moeten de ouders verwijderd worden. Ze moeten worden grootgebracht met 

infusoriën. 

Opmerkingen: 

Dit is eigenlijk een heel bijzondere vis, hij heeft namelijk géén schubben, vandaar 

zijn naam naakte Rasbora (Hoewel het géén Rasbora is). 

**Net als Danio erythromicron , Microrasbora rubescens, Channa harcourtbutleri, 

Macrognathus caudiocellatus en Inlecypris auropurpureus hoort deze vis tot de 

endemische soorten die in de Inlé-meer in Myanmar(Birma) voorkomen. Het Inlé-

meer ligt bij het stadje Nyaung Shwe in de zuidelijke Shan State. Het is 22 kilome-

ter lang en 6 kilometer breed, en ligt op 1000 meter boven zeeniveau. Het meer is 

omgeven door moeraslanden, waarvan soms hele stukken over het meer drijven. Er 

blijken heel wat vissen endemisch te zijn in het meer. Van de 31 soorten vis die in 

het meer voorkomen zijn er 16 endemisch (komen alleen in dit meer voor). 

Vissen 

http://www.hobbykwekers.nl/zoetwater/item/sawbwa-resplendens-naakte-rasbora
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.seriouslyfish.com%2Fspecies%2Fsawbwa-resplendens%2F&ei=DRE0VYf_CIHLaJrSgaAI&psig=AFQjCNFGSa2ASWkDqR04XbyrKAosQD_Nzw&ust=1429561997224335
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Basisverschillen echte waterplanten versus moerasplanten 
Planten in een aquarium kunnen via twee manieren aan voedingsstoffen komen : 

 via de bladeren 

 via de wortels 

 

De zogenaamde "echte waterplanten" hebben een aantal belangrijke kenmerken : 

 nemen relatief veel voedingsstoffen op via de bladeren 

 nemen relatief weinig voedingsstoffen op via de wortels 

 bezitten een klein wortelgestel 

 groeien snel 

 hebben een grote invloed op de waterkwaliteit 

 

De "onechte waterplanten" zijn meestal moerasplanten die dus ook boven water 

kunnen groeien. De kenmerken daarvan zijn : 

 nemen relatief weinig voedingsstoffen op via de bladeren 

 nemen relatief veel voedingsstoffen op via de wortels 

 bezitten een groot wortelgestel 

 groeien onder water relatief langzaam 

 hebben een kleinere invloed op de waterkwaliteit t.o.v. echte waterplanten 

 

Drijfplanten beschouwen we hier voor het gemak als een categorie apart : die halen 

al hun nutriënten uit het water met de wortels die in het vrije water drijven. 

De volgende foto laat de verschillen duidelijk zien : 

 

Foto 1: verschil in wortelstructuur 

De moerasplant (onechte waterplant) 

bezit een duidelijk grotere en beter ont-

wikkelde wortelstructuur vergeleken 

met de wortelstructuur van de echte 

waterplant Vallisneria. 

 

 

 

9. Voeding: Basisverschillen planten 
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Foto 2: wortels van een drijfplant 

Duidelijk kunnen we de goed ontwikkelde 

wortelstructuur zien van deze drijfplant. De 

haarwortels onttrekken de voedingsstoffen 

direkt uit het water. 

Echte waterplanten hebben dus een minder 

ontwikkeld wortelgestel en gebruiken voor 

een groot gedeelte hun wortels als middel om 

zich vast te hechten in de bodem. De moeras-

planten gebruiken hun wortels niet alleen als steun maar ook als een middel om 

relatief veel voedsel uit de bodem te onttrekken. 

 

 

 

 

http://www.aquascaping-blog.com/491/aquarium-inrichten
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Familie: Onagraceae 

land: Zuid-Amerika 

Hoogte: 20-50 cm 

Licht: Veel 

Temperatuur: 20-28ºC 

Water hardheid: Zacht/Medium 

pH: 6-8 

 

Omschrijving: 

Synoniemen voor deze plant zijn, Tornando of Cuba twisted. 

Deze Ludwigia houdt van veel licht, hoe dichter de koppen bij het licht komen des te 

beter zal deze plant gaan "krullen" en kleuren. De plant is niet geschikt voor aquaria 

zonder CO2.De stengel plant dient van elkaar geplant te worden zodat het licht goed 

op de plant kan komen. De plant is een variëteit van Ludwigia inclinata welke onder-

water dus de mooie gedraaide bladeren gaat ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere plant 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Faquariymist.4admins.ru%2Fviewtopic.php%3Ft%3D471&ei=CxU0VdzqIsevPLzhgIAP&bvm=bv.91071109,d.d2s&psig=AFQjCNEFjEeSKEsDmrKeH_lUwxM6TDeXOA&ust=
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http://rowa.nl/
http://peemanslot.nl/
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http://www.combidenhelder.nl/
http://www.egner.nl/
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Pterophyllum scalare Koi / Maanvis Koi 

herkomst Guinea en noord Brazilië 

 

grootte 12-15 cm 

tempratuur 26-27 graden 

 

(Pterophyllum scalare) behoort tot de baarsachtige 

beenvissen en de cichliden (Cichlidae). Hij heeft 

een hoge rug; ongeveer 10 tot 15 centimeter lang 

en 18 tot 25 centimeter hoog. De maanvis is geen 

snelle zwemmer.  

 

Hij houdt zich niet graag in open water op, maar 

laat zich liever door stromingen meedrijven door 

riet en plantenmassa`s. 

 

De maanvis heeft een voorliefde voor de Vallisneria. 

Maanvissen kunnen met heel veel soorten samengehouden worden in een aquarium 

maar niet met neontetra`s,kardinaaltetra`s en andere vissen van deze grootte omdat hij 

deze als voer zal aanzien. Tenzij u de maanvissen van jongs af aan met de tetra`s laat 

opgroeien.  

 

Sumatraantjes zijn eveneens niet geschikt om bij maanvissen te zetten.  

Ze knabbelen namelijk graag aan lange vinnen.  

De maanvis zal hierdoor stress krijgen en sterven. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vissen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gdaquarium.nl%2Fc-472699-36%2Faquarium-vissen-database%2F&ei=Gxg0VcWmCoOsPMXqgNAK&bvm=bv.91071109,d.d2s&psig=AFQjCNHsLrRPeKUesia6YLl2HZ
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I. De vijver in het voorjaar 
De lente is een belangrijke tijd voor je vijver. Het water warmt geleidelijk op na de 

winterperiode, de zuurstofplanten gaan uitlopen en ook de vissen en andere vijverbe-

woners komen weer langzaam tot leven. Het voorjaar is de start van het groeiseizoen. 

Als deze start goed is, zal je vijver het ook in de rest van het groeiseizoen meestal goed 

doen. Is de start niet goed, dan kunnen er makkelijk problemen ontstaan in de maanden 

die gaan volgen. 

Alle reden dus om de vijver in het voorjaar het noodzakelijke onderhoud te geven. 

Hiermee leg je de basis voor een mooie vijver tijdens de rest van het jaar. 

II. Wat kan er misgaan met de vijver in het voorjaar? 

Slechte groei zuurstofplanten 
Het belangrijkste risico dat je vijver loopt, is dat de zuurstofplanten niet goed uitlopen. 

Zuurstofplanten zorgen voor een heldere vijver. Als ze niet goed groeien, kun je in je 

vijver problemen krijgen als draadalg en zweefalg.  

Zuurstofplanten hebben voor hun groei hard vijverwater nodig. Aan het eind van de 

winter is de waterhardheid in veel vijvers juist sterk gedaald. Dit komt doordat er tij-

dens de wintermaanden veel zacht regenwater in de vijver gevallen is. Het is bij de start 

van het groeiseizoen daarom belangrijk om de hardheid van het vijverwater weer op 

peil te brengen. 

Draadalgen 
Draadalgen groeien in het najaar langer door dan de gewone waterplanten. En in het 

voorjaar start hun groei ook weer eerder. Het gevolg is, dat veel vijvers in het vroege 

voorjaar kampen met draadalgen. Deze algen kunnen de zuurstofplanten makkelijk 

gaan overwoekeren. De vijver maakt dan een slechte start. Omdat draadalgen ook 

groeien in zacht vijverwater, doet dit probleem zich vooral voor in vijvers met een te-

ruggelopen waterhardheid. Als er in het begin van het groeiseizoen draadalgen in je 

vijver zitten, moet je direct ingrijpen. 

III. Uit te voeren onderhoud aan je vijver 

Waterhardheid op peil brengen 
Aan het begin van het groeiseizoen moet je de waterhardheid in je vijver op peil bren-

gen. Je kunt dit doen met een hardheidsverbeteraar als Mineral Clay of GH-Extra, ver-

krijgbaar via de webshop van Vijverinsite. 

Draadalg bestrijden 
Zit er in het voorjaar al draadalg in je vijver, dan moet je direct ingrijpen. De draadal-

gen zullen zich sterk gaan vermenigvuldigen zodra het water warmer wordt. Je kunt 

draadalgen bestrijden met het Draadalg-in-één-pakket. Hiermee bestrijd je aanwezige 

algen, voorkom je de groei van nieuwe algen en verbeter je de hardheid van je vijver-

water. Dit product doodt niet alleen de draadalgen, maar pakt ook de achterliggende 

oorzaak ervan aan. 

Je kunt je vijver in het voorjaar ook een preventieve kuur geven met Draadalg-in-één. 

Hiermee verbeter je de waterhardheid en voorkom je de groei van draadalgen.  

Vijveronderhoud: voorjaar 
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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 10 april 2015 

Plaats: Verenigingsgebouw aan de Rozenstraat 17a te Den Helder 

 

Vicevoorzitter:    Jolanda Wiersma 

Secretaris:    Betty Vellinga 

Penningmeester:   Willem Hiddingh 

Commissaris materieel:  Henk Steenwijk  

Redactie:    Ronald van ‘t Ent 

Financieel beheer kantine: Richard Kramer 

 

Aanwezig : 15 leden/donateur (inclusief bovenstaande bestuursleden) 

Afbericht : Hans van Rooijen, Niels van Roon. 

 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

 De vicevoorzitter opent de vergadering rond 20:00 uur en heet iedereen har-

telijk welkom. 

 Punt 11 op de agenda zal verschoven worden naar punt 17.  

 

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

 Er zijn geen op- of aanmerkingen. De vicevoorzitter en secretaris onderteke-

nen de notulen. 

 

3. Jaarverslag secretaris. 

 Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen. 

 

4. Jaarverslag commissaris materiaal. 

 Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen. 

 

5. Jaarverslag penningmeester. 

 Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen. 
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6. Verslag financiële commissie. 

 Dhr. F. Tak en Dhr. R. Kramer hebben de financiën nagekeken en geven 

aan dat de boekhouding er netjes uitzag, zonder verdere op- of aanmerkin-

gen.  

 

7. Verslag visbeurscommissie. 

 Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen. 

 Tom Looijestein geeft als hoofdinkoper aan dat het goed gaat met de in- en 

verkoop van de visbeurs. Vooral het Vivarium heeft goed gedraaid met een 

redelijke opbrengst. 

 

8. Verslag kantinecommissie. 

 Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.  

 Er is bewondering voor de kantinemedewerkers Richard Kramer en Bert 

Hilberts, door de activiteiten die zij organiseren is er meer aanloop van le-

den en donateurs die de vereniging komen bezoeken. 

 

9. Verslag redactiecommissie. 

 Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen.  

 Willem de Graaf geeft aan dat de uitgave nu vlotter verloopt, sinds januari is 

er een strakker beleid. De datum dat de inzendingen uiterlijk bij de redactie 

moet zijn is de 20e van de maand, de boekjes worden dan voor de 25e van de 

maand verzonden. 

  

10. Vaststellen van de begroting 2015 / bestuursbeleid 2014. 

 De begroting wordt rondgedeeld aan de aanwezigen. De penningmeester 

neemt hierbij het woord en licht toe in de begroting opnieuw rekening ge-

houden te hebben voor de aanschaf van een nieuwe ketel en met het onder-

houd van het gebouw.  

 De uitgaven en inkomsten voor het aankomende Vivarium is niet in de be-

groting meegenomen. 

 De Glasbaars gaat dit jaar met 4 personen naar het Vivarium, de stand is al 

voor een groot gedeelte gesponsord door Faunaland en het Vivarium. Wil-

lem Hiddingh geeft aan dat Niels van Roon probeert om de hele stand door 

sponsoren te financieren. De winst is voor de Glasbaars 

 

11. Verkiezing leden voor de financiële commissie. 

 De twee nieuwe leden die zich spontaan opgeven om volgende jaar in de 

commissie waar te nemen zijn : Jolanda Wiersma en Willem de Graaf, als 

reserve heeft Piet Kossen zich opgegeven. 

 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

27 

12. Verkiezing kernleden. 

 Dit agendapunt is overbodig, er zijn geen nieuwe kernleden nodig. 

 

13. Verkiezing leden voor de kantinecommissie. 

 Het loopt goed, er zijn geen nieuwe leden die zich hiervoor opgeven. 

 

14. Verkiezing leden voor de redactiecommissie. 

 Geen animo. Er zal bij een medewerkersavond extra aandacht aan Leen en 

Willem besteed worden, zij helpen elke maand met het maken van het boek-

je. 

 

15. Voorstellen van de leden. 

 Er zijn geen voorstellen. 

 

16. Rondvraag 

 Dhr. Kossen vraagt waarom de voorzitter is opgestapt, aangezien dit om 

persoonlijke reden gebeurd is weidt het bestuur hier niet verder over uit.  

 Dhr. Tak geeft een pluimpje voor de organisatoren van het Vivarium, welke 

is georganiseerd voor het 65 jubileum op 22 november 2014. De aanwezi-

gen hebben ervan genoten en hopen snel op een vervolg. 

 

 Willem Hiddingh geeft aan dat er 8 mei opnieuw een lezing van Bert van 

Geel gehouden wordt. Bert van Geel was eerder aanwezig voor deze lezing, 

aangezien er toen weinig animo voor was heeft hij aangeven om nog een 

keer te komen. Nu zijn er flyers gemaakt die worden opgehangen in openba-

re ruimtes en in het verenigingsgebouw, het is het waard om deze avond bij 

te wonen. 

 

17. Verkiezing bestuursleden 

 Er zijn drie leden die zich hebben aangemeld om in het bestuur plaats te 

nemen;  

 Tom Wensink 

 Niels van Roon 

 Mark Oppelaar 
 

 Jolanda stelt Tom voor aan de leden en vraagt of iedereen akkoord gaat om 

hem als nieuwe voorzitter aan te nemen. Na de goedkeuring geeft Jolanda 

de hamer over aan Tom.  

 Jolanda wordt bedankt voor de vele jaren dat zij in het bestuur heeft plaats 

genomen, Tom overhandigd haar een mooie bos bloemen en een cadeaubon. 
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Tevens is er een cadeaubon voor Henk van Spelden aanwezig, deze zal bij 

hem thuis bezorgd worden. 

 

 Tom vraagt of Mark Oppelaar naar voren wil komen, hij heeft zich aange-

meld als bestuurslid en stelt zichzelf aan de leden voor. Niels van Roon is 

niet aanwezig. 

 

 Tom neemt het woord en stelt zichzelf voor aan de aanwezigen, hierbij geeft 

hij aan waarom hij als voorzitter in het bestuur wil plaatsnemen. De vrijwil-

ligers van de vereniging worden door hem in het zonnetje gezet. 

 

18. Sluiting 

 Tom Wensink bedankt als voorzitter de leden en donateurs voor hun komst, 

biedt iedereen een drankje aan namens de vereniging en sluit de vergadering 

om 20:35 uur. 

                 

           Notulist: B. Vellinga 
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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 

 

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 dit is wat ik verleden 

maand in het visbeursnieuws schreef maar wat ik niet noemde is dat vele van deze gar-

nalen bij onze leden worden gekweekt en niet in hun aquarium maar ze hebben hele 

stellingen gebouwd om deze te kweken en het voordeel voor u is dat wij ze goedkoop 

inkopen en dan voor u ze heel voordelig kunnen verkopen. 

 

Meestal ga ik niet graag naar een tandarts, maar voor deze maak ik een uitzondering 

voor de tweede keer ruimt hij een aquarium op en ook dit keer zit er veel javamos in 

het aquarium wij hebben hiervan grote bossen gemaakt en u kunt ze voor de toch al 

voordelige prijs van € 1,80 per bos komen halen.  

 

Nu ik dit schrijf ben ik ook weer aan het bestellen en  twee soorten vis vind ik zeer 

mooi dus die ga ik direct bestellen het zijn: Oreichthys cosuatis  en de Sawbwa resplen-

dens Naked micro rasbora  een hel mond vol maar prachtige visjes beide uit het Rasbo-

ra geslacht en de eerste word staalblauw en de tweede is een vis zonder schubben met 

een blank lichaam een rode neus en rode staartvinpunten de prijs is nog onbekend maar 

kom eens kijken. 

 

En voor de planten liefhebbers is er de Ludwigia inclinata curly een plantje wat een fijn 

en lichtgroen plantje is deze plant is normaal € 2,50 maar omdat dit een nieuw plantje 

is weg voor de meeneem prijs van € 2,25. 

 

Een heel klein aquarium gekocht of u moet wat aan vullen en geen grote zak van 8kg. 

Of zelfs 25kg willen kopen dan zijn er nu kleine zakjes grind voor de kleine aanschaf-

prijs van € 1,25. 

 

 

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/

