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Jaargang 66,   

novemberber 2015 
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Koninklijk goedgekeurd 20-1-71 

 

INTRAPOST 

Indien foutief 

bezorgt niet in  

TNT bus doen!!! 

Bel svp 
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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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Woensdagavond was er spontaan bezoek van enkele leden van de aquariumvereniging 

Natuurvrienden uit Zwolle. Ze waren behoorlijk onder de indruk van ons enorme aan-

bod vissen, planten en garnalen. Ik meende zelfs enige jaloezie te bespeuren. Niet 

vreemd als je bedenkt dat slechts een handvol aquariumverenigingen in Nederland be-

schikt over zo’n prachtig onderkomen als de Glasbaars.  En...het wordt allemaal nog 

veel mooier!  In de afgelopen bestuursvergadering hebben we de plannen voor de kan-

tine nog een laatste keer tegen het licht gehouden en een bouwcommissie benoemd 

onder leiding van onze commissaris Materieel Henk Steenwijk.  

De aanschaf van het biljart blijkt, gezien het aantal deelnemers op de biljartavond, een 

schot in de roos te zijn en krijgt ook in de nieuwe plannen een mooie plek. 

Niet alleen voor de kantine worden er stappen gezet. Vol trots kon Tom melden dat de 

nieuw ontworpen garnalenbakken inmiddels ‘draaien’ waardoor ons garnalenaanbod 

fors is uitgebreid! 

Recent heeft onze keurmeester Adrie Holstein zijn handen vol gehad met het maximale 

aantal deelnemers aan de huiskeuring. Op 13 november is zijn presentatie en dit be-

loofd weer een interessante, gezellige maar vooral ook leerzame clubavond te worden.  

De meningen over het keuren en met name de landelijke keuring lopen zeer uiteen en 

de discussies over de toekomst van het keuren zijn op zijn zachtst gezegd nogal 

‘levendig’. Voor- en tegenstanders laten zich lokaal en landelijk horen en alle middelen 

worden ingezet om gelijk te krijgen. De puntentelling, partijdigheid van keurmeesters, 

geld, macht, ego’s, roddel en achterklap, al deze ingrediënten zijn aanwezig zodat je je 

eigenlijk alleen nog maar kunt afvragen of dit nog over een hobby gaat of dat hier spra-

ke is van een ordinaire stammenstrijd! Deze vraag heeft het NBAT bestuur zichzelf 

waarschijnlijk ook gesteld en heeft in haar wijsheid besloten om een werkgroep in het 

leven te roepen. De opdracht van de werkgroep is de modernisering van de keuring.  

De deelnemers zijn inmiddels bekend gemaakt en hoewel ik er nog niet helemaal uit 

ben of ik deze werkgroep nu een ‘slangenkuil of wespennest’ moet noemen, ben ik in 

ieder geval een van de deelnemers. Onder het motto ‘de strijd eruit, de hobby erin’ zal 

ik mijn bijdrage leveren aan de opdracht die het NBAT bestuur aan de werkgroep gege-

ven heeft. 

Gezien alle voorbereidingen van Niels, Willem en Tom belooft het Vivarium weer een 

topper te worden. Het vervoer is geregeld dus geef je op, want over enkele weken is het 

zover! 

Tom Wensink 

Spontaan bezoek met complimenten! 
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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   
 

  

  

Kantinemedewerkers 

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

13 november 2015  Uitslag huiskeuring aquarium 20:00 

21 november 2015  Vivarium  
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Inmiddels leest u al weer het laatste clubblad voordat we naar Vivarium gaan en dus 

slaat de stres er een beetje in bij de organisatie want op donderdag 18 november ver-

trekken we naar Nieuwegein op onze stand + 4 show aquariums op te bouwen op viva-

rium.  

 

Waren het vorige maand nog ideeën die we hadden voor de stand, nu zijn de ideeën  

uitgewerkt en zijn de eerste spullen om de stand mee op te bouwen binnen. Ook weten 

we hoe onze acties eruit gaan zien. Zo hebben we een leuke actie met voer in combina-

tie met een water verbeteraar.  Ook hebben we heel mooi kienhout dat zeker tegen een 

leuke actie prijs aangeboden gaat worden op vivarium. En dit zijn nog maar een paar 

van de acties die we hebben in samenwerking met onze sponsoren. Voor alle acties 

moet u maar naar vivarium toe komen en onze prachtige stand bezoeken. 

Voor het eerst zullen we als vereniging wat levende haven mee nemen naar vivarium. 

Denk daarbij aan garnalen en misschien wel wat leuke slakken. Wat we precies zullen 

meenemen zal erg afhangen van wat onze inkoper kan regelen want we vinden dat een 

beurs ook echte beurs aanbiedingen moet hebben en dus moet de prijs aantrekkelijk 

zijn. 

 

Verder treft u hieronder het inschrijfformulier aan voor de bus naar vivarium. Het be-

stuur heeft namelijk besloten dat het ongeacht het aantal inschrijvingen we gewoon een 

bus laten rijden. Voor de gene die zich al hadden opgegeven via de mail die hoeven dus 

alleen het bedrag van 20euro pp over te maken aan de penningmeester o.v.v vivari-

um2015 + hun naam. Zodra de betaling binnen is ontvang je dan een bevestigingsmail 

dat de betaling binnen is en dat je inschrijving definitief is. 

Voor de gene zonder computer die kunnen het inschrijfformulier in de ideeënbus in de 

kantine deponeren.  Ik stuur dan een sms zodra de betaling binnen is. 

Ik hoop dat we heel veel deelnemers aan de bus naar vivarium mogen verwelkomen op 

zaterdag 21 november want welke andere club kan dit nou voor elkaar krijgen? 

 

Verder wil ik iedereen vragen om uiterlijk woensdag 17 november stekken en of 

planten / drijfplanten / mos die u gesnoeid heeft of niet meer in uw aquarium wilt 

hebben in te leveren op de vereniging. Deze planten zullen we dan gebruiken om 

de 4 showaquariums op vivarium in te richten. Alvast bedankt voor jullie mede-

werking. Mocht u niet naar de vereniging kunnen komen in de dagen voor vivari-

um geef me even een mailtje of telefoontje dan kom ik het halen. 



a.v. “De Glasbaars” 

8 

 

Hier een nieuwe uitgave van “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. Novem-

ber is weer aan gebroken met kouwe dagen die je binnen gaat doorbrengen bij een war-

me kachel en je aquarium.   

 

Nog steeds wil ik iedereen vragen om een e-mail te sturen 

naar de redactie zo dat de leden lijst kan worden aange-

vuld. Er hoeft niet veel in te staan wel je naam en adres zo 

dat het e-mail aan de goede persoon word gekoppeld. En 

gelijk een vraag wie zou het clubblad digitaal ontvangen. 

 

Heeft u een ideeën voor de club laat het ons weten en we 

gaan met het bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn, in 

het verenigingsgebouw hangt ook een ideeënbus.  

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

 

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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Op de aquarium markt zijn verschillende ledverlichtingsleveranciers. 
Niet alle led-verlichting voldoet voor ons 
aquarium. Naar aanleiding van een lezing 
over led verlichting heb ik eerst een proto-
type gemaakt en deze in mijn aquarium 
geplaatst en het lijkt allemaal goed te wer-
ken.  
De bedoeling van deze workshop is, naast 
wat theorie, het zelf maken van led verlich-
ting, die de dure Tl verlichting kan vervan-
gen en dit allemaal met materialen die makkelijk voorhanden zijn. 
Om te kijken of er genoeg  belangstelling voor is, wil vragen dit kenbaar 
te maken aan een Glasbaars medewerker, zodat we een dag/avond 
kunnen prikken. Ik zal in elk geval in de Visbeurs het prototype achterla-
ten, zodat je kunt kijken of dit wat voor je is,  
dus kom naar het verenigingsgebouw! 

 
 

 

Riekus Bennink 

 

 

 

Workshop led-verlichting 

Inschrijfformulier Workshop led-verlichting 

Naam:   

E-mail adres:   

Kennis van elektronica:    

Telefoonnummer:   

Vragen:   
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Familie: Aponogetonaceae 

land: Madagaskar 

Aponogeton ulvaceus,  

Dit is een veel voorkomende Aponogeton soort 

in onze aquaria, zeer decoratief en gemakkelijk 

te houden ook zonder het toe voegen van Co2 zal 

deze het goed doen. 

Aponogeton ulvaceus heeft niet zo heel veel on-

derhout nodig, Het gaat hier om een snel groei-

ende soort, die andere platen kan overwoekeren.  

Overbodige uitlopers dienen tijdig te worden 

verwijderd en oude of overtollige bladeren kun-

nen onderaan bij de wortel worden verwijderd. 

Deze plant vermeerdert zich door zaad en het is zeker niet ongebruikelijk dat hij in 

het aquarium een of meerdere bloemen krijgt. U kunt de bloem eruit knippen of laten 

zitten, zodat er misschien zaad van komt, maar dan moet de bloem wel bestoven wor-

den, zodat er zaden aan de stengel groeien. Hidervoor zijn meerdere exemplaren no-

dig.  

 

Het rijpen van het zaad duurt ongeveer vijftien dagen. Dit zaad kunt u dan in een 

apart aquarium laten ontkiemen, zodat er jonge plantjes kunnen worden gevormd. 

Herkomst: Madagascar. 

Maximale hoogte : 50 - 60cm. 

Groei snelheid: normaal. 

Plaats in het aquarium: meestal achter. 

Hoeveelheid licht: Licht. 

Temperatuur: 22-28C. 

CO2: niet echt nodig. 

PH: 6-7 

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk  

Waterhardheid: gemiddeld 

 

 

Plant 
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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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Rotala macrandra 

 

Dit is een moerasplant met rechtop 

staande stengels die tot wel 60 centime-

ter lang kunnen worden. De bladeren 

zijn lancetvormig tot breed eirond. De 

kleur verschilt van olijfgroen tot krach-

tig bruinrood bij voldoende licht. De 

randen van de bladeren kunnen iets ge-

golfd zijn. Een zeer decoratieve opval-

lende plant die wel van zacht tot middel-

hard water houdt. CO2 is bij deze plant 

zeker een must en een goede voeding 

waaronder ijzer is ook nodig om tot deze 

mooie rode kleur te komen. 

 

Specificaties 
Familie:  Rotala 
Herkomst:  Azië 
Zone:  Midden/Achter 25-40cm 
Lichtbehoefte:  Veel 
Verzorging:  Moeilijk 
Hoogte Min.:  20 
Hoogte Max.:  60 
Temp. Min.:  24 
Temp. Min.:  24 
pH Min.:  6 
pH Max.:  7

Plant 

http://www.tfhmagazine.com/assets/013/26688.jpg
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Een tekort aan voedingsstoffen leidt tot groeiproblemen. In het algemeen 
leidt dat tot : 

haperende assimilatie 
misvorming 
algengroei 

Haperende assimilatie ; elk element is belangrijk! 

Het mechanisme van een plant is ongelofelijk ingewikkeld. Ondanks alle 
moderne technieken is men nog steeds niet in staat om alle processen te 
verklaren. Zelfs van bepaalde spoorelementen zoals bijvoorbeeld vanadium 
weet men de exacte functie nog steeds niet. Wel is men erachter dat elk 
element, ook elementen die slechts spaarzaam gebruikt worden of slechts 
in zeer kleine hoeveelheden worden aangetroffen, belangrijk is in de keten. 

Mist er één element dan stopt de het proces voor even en wordt "gevraagd" 
naar dat element. Is dat element niet aanwezig, dan treedt er een hapering 
op. De groei wordt vertraagd. Zie wet van Leibig : artikel 12. 

Verkleuring en misvorming 

In het ergste geval is het benodigde element niet aanwezig. Dan treedt er 
een verkleuring en/of onherstelbare misvorming op. De volgende foto's la-
ten zien wat een gebrek aan ijzer en kalium kan veroorzaken: 

Het blad op 
foto F1 kleurt 
door een ge-
brek aan ijzer 
maar moei-
zaam groen. 
Deze toestand 
is overigens 
snel te verhel-
pen door extra 
ijzer toe te 
voegen. In het 
witte kader op 
foto F2 zien 

we duidelijk gaten, misvormingen. Hier is een nijpend gebrek aan kalium 
geconstateerd, hetgeen zich meteen vertaald in gaten. Deze misvorming is 
echter onherstelbaar. 

13: Voeding: Groeiproblemen 
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Algen en groeihaperingen 

Bij slechtere groei concurreren de planten niet meer met de algen. Deze 
krijgen een kans zich te vestigen op de bladeren. Algen zijn echte pioniers 
en nemen genoegen met slechtere groei-omstandigheden. Foto F3 laat 
duidelijk een zeer slecht groeiend (Vallisneria) blad zien met daarop de eer-
ste roodalgen (baardalg in dit geval). 

Het blad op foto 
F4 ziet er wat 
betreft structuur 
beter uit. Inte-
ressant is om te 
weten dat alle 
foto's (F1 t/m 
F4) uit hetzelfde 
aquarium zijn 
genomen. Er zijn 
dus bladeren die 
stilstaan en 
groeiproblemen 
hebben en an-

dere (net) niet. De algen verschijnen in dit aquarium dus vooral op bladeren 
die niet meer goed functioneren. 

Het toont aan dat gebrek aan essentiële elementen algenvorming in de 
hand werkt. 

Wortels en bladeren 

Algemeen geldt natuurlijk dat een voedingstekort zowel in de bodem als in 
het water kan zitten. We hebben in dit artikel de wortel niet vernoemd, om-
dat het vrij onzichtbaar is. Groeiproblemen zien we het beste als we naar 
de plantenbladeren kijken en daar vreemde dingen ontdekken. 

Plantenwortels zijn zeker voor de moerasplanten belangrijk voor de aan-
voer van belangrijke voedingsstoffen. Een tekort in de bodem kan leiden tot 
vertraagde wortelgroei of slechtere haarwortelvorming. Daarmee treft het 
natuurlijk direkt de bladopbouw van de plant, aangezien die geen nutriën-
ten meer krijgt aangevoerd vanuit de wortel en stengel. 
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Foto F5 

Hier een foto van een slechte wortelgroei in een zeer arme voedingsbo-
dem. De nieuwe wortels maken maar weinig haarwortels aan (witte ka-
der). Haarwortels zijn van belang voor de opname van voedingselemen-
ten. Wel worden er dikke nieuwe wortels gevormd die trachten een voed-
zaam gebied te vinden. 

Onderzochte plant : Echinodorus sp. 

Foto 6 

Foto F6 laat de wortelgroei zien van een echte waterplant (Vallisneria 
sp.) op een zeer arme voedingsbodem. De wortelgroei is goed te noe-
men. Hieruit blijkt wel dat echte waterplanten hun wortels meer gebruiken 
voor hechting dan voor aanvoer van voedingselementen naar de bla-
deren. Slechte groei kan voor dit soort planten altijd beter opgelost wor-
den met een goede vloeibare plantenvoeding aangezien de wortels niet 
direkt een bijdrage leveren aan de groei. 
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Vissen lusten zoals algeneters ook tussendoor groentes  

 

De meeste weten dat algeters groenvoer eten, maar weten vaak niet dat andere 

vissoorten dit ook lusten.  
Je kan er vanuit gaan dat alle tropische vissen wel wat groenvoer kunnen gebruiken, 

alleen de ene vissoort heeft er meer behoefte aan dan de ander. Geef ze voor een ge-

zond en gevarieerd voedingspatroon eens een stukje komkommer te eten of een andere 

groentesoort.  

 

De tropische vissen zullen in het begin niet snel reageren wanneer het voedsel in 

de bak wordt gedaan.  
Alles wat nieuw is moeten ze leren eten en dat heeft enige tijd nodig. Ook wanneer er 

al eten vooraf is gegeven zullen ze minder snel naar de gezonde hap grijpen. Als ze 

eenmaal de weg hebben gevonden en trek krijgen beginnen ze er langzaam van te proe-

ven. Wanneer je ze vaker groente geeft, dan zullen ze er sneller op afkomen. Leg het 

stuk groente telkens op dezelfde plek neer, zo kunnen je vissen er snel aan wennen. 

Zorg dat je het op een plek leg waar je het goed kan zien, zodat wanneer ze honger 

krijgen, je er een mooi schouwspel aan overhoudt!  

 

Bij een gevarieerd dieet worden de kleuren van de vissen doorgaans mooier.  

Wanneer je in de groentewinkel bent geweest om al het vers bij de groenteboer te ha-

len, dan doe je er goed aan om eerst de groente goed te wassen voordat je dit aan de 

vissen geeft. Nederlandse producten bevatten minder resten bestrijdingsmiddelen dan 

de buitenlandse producten. Om er zeker van te zijn dat er geen bestrijdingsmiddelen 

meer op zitten was je eerst de verse groente met water schoon. Ook kan je wanneer er 

aan de groente een vrij harde schil zit, die eraf schillen.  

 

 

 

 

 

Voeren van Groentes 
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Het groenvoer kan bestaan uit:  

 Sla 

 Komkommer 

 Broccoli 

 Bloemkool 

 Kool 

 Wortel 

 Spinazie 

 Spruitje 

 Courgette 

 

 

 

Blancheren en op bodem plaatsen.  
Sommige groentes zijn vaak te hard voor de vis om er direct van te kunnen knabbelen, 

je kan de wat hardere groentes blancheren. Door het enkele minuten te koken maak je 

het iets zachter. Om de groenten op de bodem te krijgen moet je het zwaarder maken. 

Dit kan je eenvoudig doen door een lepel er doorheen te prikken, of het vast te binden 

aan een steen, stuk hout of ander decoratie stuk. Gebruik nooit scherpe voorwerpen! 

 

Buiten de groentes zijn er ook fruitstukken die je ze kan geven:  

 Banaan 

 Druiven (eerst open maken) 

 

Het fruit eten ze alleen als het kleine stukjes zijn. Het moet zacht fruit zijn. Niet alle 

fruitsoorten lusten ze, het is een kwestie van uitproberen welk soort fruit gegeten word. 

Het kan geen kwaad om het uit te proberen, de tropische vissen snoepen ervan als ze 

het lekker vinden en laten het liggen als ze het niet hoeven.  

Probeer er rekening mee te houden wat ze in de natuur eten én zorg voor afwisselend 

voedsel.  

Voer niet te veel. Het is beter om drie keer een beetje te voeren, dan één keer te veel!  
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Jij bent geheel vrij in het inrichten van een aquarium. Je kunt allerlei planten en 
andere decoratie materialen kopen en doen en laten wat je wilt. Er zijn toch wel 
een aantal zaken die je ter harte zult moeten nemen wanneer je begint met de 
inrichting van een aquarium. 
 
Vermijd symmetrie 
Maak het aquarium niet symmetrisch, dit maakt het aquarium erg onnatuurlijk. 
Zorg er ook voor dat de open zwemruimte niet precies in het midden van de 
bak komt te liggen. Ook moet je er voor zorgdragen, dat wanneer je bijvoor-
beeld werkt met twee grote stukken kienhout, je de ene niet op een derde van 
de linkerkant en de andere op een derde van de rechterkant legt. Dergelijke 
foutjes delen een aquarium op in een soort gelijke delen waardoor het natuurlij-
ke effect dat we met een aquarium proberen te maken, verdwijnt. Richt een 
aquarium dus "speels" in. 
 
Let op dieptewerking 
Door de breking van glas en water, lijkt een aquarium optisch ongeveer de helft 
van de diepte te verliezen. Belangrijk is dus dat in een aquarium door trucks 
extra diepte gecreëerd wordt. Net als bijvoorbeeld een weg op een schilderij 
worden hiervoor driehoeken gebruikt, waar het breedste deel voor is, en het 
smalle deel achter. Voordeel van een aquarium ten opzichte van een schilderij 
is dat ook met echte diepte gewerkt kan worden om extra effect te creëren. 
Zowel met planten, stenen, hout en verschillende kleuren grind is het mogelijk 
om met behulp van een of meer driehoeken extra diepte effect te creëren om 
zodoende een deel van het brekingseffect weg te nemen. Laat een driehoek 
echter nooit precies in het midden lopen en ook liever niet recht naar voren, 
maar enigszins schuin. Dit verbetert het natuurlijk effect. 
 
Kijkrichting 
Ieder aquarium heeft een zogenaamde kijkrichting. Dit is de richting waar je het 
meest in het aquarium zult kijken. Die is bepalend voor de totale inrichting. De 
kijkrichting is afhankelijk van de plaats in de kamer, waar vanaf je over het al-
gemeen in de bak kijkt. Deze kijkrichting moet schuin zijn. Als we over het alge-
meen recht in de bak kij-
ken, moeten we toch een 
schuine kijkrichting bepa-
len. Een bak inrichten met 
een rechte kijkrichting als 
basis wordt niet mooi en 
geeft weinig dieptewerking. 
 
 

Tips en tricks bij het inrichten van een aquarium 
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Hoogteverschillen 
Je kunt terrassen aanbrengen om hoogteverschillen te accentueren, maar je 
kunt dat ook alleen met planten doen. Je kunt complete terrassen kopen of 
bouwen van plasticemmertjes of -bakjes, kienhout, leisteen en flagstone. Plas-
ticemmertjes of -bakjes kun je op elke hoogte afsnijden. Voordat je ze vult met 
bodemgrond, maak je eerst kleine gaatjes in het plastic. Dan kunnen water en 
zuurstof in de bodemgrond circuleren. Doe je dat niet, dan krijg je door zuur-
stofgebrek rotting in de bodem van de bakjes. Daarna kunnen ze ingeplant 
worden. De zichtbare kanten van de emmertjes of bakjes worden uiteraard be-
kleed. Daarvoor kun je turf, kurkschors of achterwandmateriaal gebruiken. Ook 
kun je de zichtbare gedeelten met transparante siliconenkit insmeren en met 
turfmolm of stukjes turf bestrooien. Na uitharding van de kit heb je natuurlijk 
ogende terrassen. 
 
Als je terrassen maakt van kienhout, leisteen of flagstone, bouw dan alles zorg-
vuldig op, zodat de boel niet in elkaar kan storten. Voor terrassen van steen leg 
je de grootste stukken onder en de kleinste boven. Leisteen of flagstone leg je 
plat neer. Om de terrassen nog sterker te maken, kunnen we de stenen met 
transparante siliconenkit aan elkaar lijmen. 
 
De 1/3 - 2/3 regel 
In de fotografie wordt deze techniek veel toegepast en is ook voor aquaria zeer 
geschikt. Een sterk punt bevindt zich op eenderde en tweederde van de lengte 
van het aquarium. Als je dit combineert met de sterke punten van de breedte 
krijg je 4 punten. Door op deze punten iets te plaatsen dat de aandacht trekt 
(bijvoorbeeld een speciale plant, stuk hout etc), zal de bak mooier worden. Het-
zelfde geldt ook voor de hoogte. Hierdoor heeft ieder aquarium 8 sterke pun-
ten. Maar let op: overdaad schaadt! Benut in een aquarium nooit meer dan 2 
sterke punten en die mogen ook nooit naast elkaar staan, maar diagonaal ten 
opzicte van elkaar. 
 
Evenwijdigheid 
In de natuur staat alles schots en scheef. In het aquarium hebben we al met 
rechte lijnen te maken door de ruiten. Zorg er daarom voor dat er geen parallel-
le rechte lijnen ten opzichte van de voorruit bijkomen in de vorm van hout, ste-
nen of planten, dat staat onnatuurlijk. 
 
Eenheid 
Gebruik één soort steen, meerdere soorten geeft een rommelig effect. Als de 
stenen bestaan uit lagen, laat deze dan op alle stenen in de dezelfde richting 
lopen en wel horizontaal of diagonaal. Verticale lijnen stenen gaan lijken op 
grafzerken. 
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Corydoras punctatus  

Familie:  Callichthyidae 

Herkomst:  Zuid-amerika 

(Suriname) 

Grootte:  5cm 

Dieet:  Alleseter (Omnivoor). 

Milieu:   

temp.  20-27°C;  

pH  6,0-7,5;  

GH  4-12 

Zone:  bodem 

Kweek:  eierleggend 

 

Cory's moet je houden in groepsverband. Het liefst met zo'n 8 stuks of meer! 

Het aquarium moet goed beplant zijn en zorg voor een zand bodem, zodat ze 

hun baarddraden niet beschadigen.  

 

Opmerking: De vis eet alles wat de andere vissen laten rondslingeren, af en 

toe bijvoeren met tabletten is wel verstandig.  

 

Kweek: De kweek is vrij eenvoudig. Doe één mannetje en 2 vrouwtjes (of 

neem een groep van 5) apart in een kweekbak en voer ze daar gedurend één 

week lang zeer varierend (ook levend voer), laat daarna het water geleidelijk 

een paar graden zakken (19 graden). De vissen zullen die nacht of de daarop-

volgende nacht gaan afzetten. Zodra één of meerdere vrouwtjes beginnen ei-

tjes te produceren gaan de andere vissen er aan meedoen, ze zullen dus ge-

woon de cyclus zijn gang laten gaan of ze zelf wel of niet produceren. Zodra de 

vissen eieren hebben afgezet kunt u de vissen weer eruit halen , daar ze an-

ders hun eieren weer opeten. De eitjes komen uit na 5 dagen. De jongen op-

voeden met kleine ongewervelden zoals artemia-naupliën.  

Vis 
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Inschrijfformulier Vivarium Bus 2015 
Zaterdag 21 November 

Voornaam:   

Achternaam:   

Aantal deelnemers:   

Opstapplaats Den Helder:   

Opstapplaats Julianadorp:   

telefoonnummer (06-)   

08:00uur "de Koningsvis"  

08:15uur "winkelcentrum de Riepel"  

Kosten (20euro pp) 

Gaarne totaal bedrag over maken voor 10 November aan de penningmeester o.v.v 

Vivariumbus 2015 + achternaam op rekeningnummer NL80INGB0001618092  

 

Inschrijven kan tot 10 november via deponeer dit inschrijfformulier in de ideeen bus 

in de kantine of info@glasbaars.nl of via glasbaarsdh@gmail.com  
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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 

T. Pennekamp Basstraat 34 

V. Werkhoven Loodsgracht 21 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 

 

 

Visbeursnieuws 

 

Wat moet worden opgebouwd moet na enige tijd ook weer worden afgebouwd 

zo ook de tentoonstelling in de Leidse Hortus, waar we extra’s wat was overge-

bleven mochten overnemen voor een klein prijsje zo staan er in de visbeurs een 

aantal planten die we overnamen die eigenlijk niet tot slecht in de handel ver-

krijgbaar zijn ook is er wat vis mee naar Den Helder gegaan, maar de klapper is 

toch wel een aantal zeer mooie en grote stukken echt kienhout het moet nog 

een keer worden afgespoeld en dan kan het de Visbeurs in. 

 

De prijzen van het kienhout zullen variëren van € 10,00 tot € 50,00 maar dat 

zijn dan ook wel de grotere stukken tot wel 150cm. groot. 

 

Altijd al willen weten hoe de professionele aquascapers  hun planten zonder dat 

je het kan zien op hout of stenen kunnen zetten, het antwoord is vrij simpel 

LIJM jazeker lijm voor onderwater dit goedje is nu ook bij ons verkrijgbaar 

onder de noemer Scapingglue en dat voor nog onder een tientje. 

 

Mocht u u aquariumwater willen testen en vind u het gedruppel maar niets dan 

zijn en wat handige apparaatjes te koop om dit te doen voor € 9,95 kunt u de 

PH meten en voor € 12,95 de geleidbaarbaarheid (de zouten in het water) van u 

aquariumwater.  

 

 

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

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

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

