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Tussen Lange Jaap en Kuitje 

 

A.V. “De GLASBAARS” 

 

Den Helder 

Jaargang 66,   

maart 2016 

Aangesloten bij de NBAT 
Koninklijk goedgekeurd 20-1-71 

 

INTRAPOST 

Indien foutief 

bezorgt niet in  

TNT bus doen!!! 

Bel svp 

0223-619139 
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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 Co Heesbeen 

 

 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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Bij mijn aantreden als voorzitter ben ik gestart met de vraag ‘ waarom zou je lid wor-

den van de Glasbaars?’ en de wens ‘laten we met elkaar aan de slag gaan’. 

Nu een klein jaar terug wil ik daar met jullie op terug kijken. In het bestuur zijn we 

gestart met een taakverdeling, een ‘denktank’ en een planmatige aanpak. De taakverde-

ling staat inmiddels duidelijk en makkelijk te vinden in iedere uitgave van ons blad. De 

‘denktank’ is een lijst van wensen en ideeen waar ieder lid een bijdrage aan kan leveren 

en waaruit het bestuur per jaar een keus maakt. De planmatige aanpak is een voorwaar-

de voor de uitvoering om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. 

Voor het afgelopen jaar heeft het bestuur gekozen voor de volgende thema’s: 

een pro-actieve communicatie: dit heeft geresulteerd in meer  inbreng van onze 

leden, een verbeterde website, een eigen facebookpagina, een compleet nieuw infopak-

ket, intensievere contacten met andere verenigingen en een stevige positie bij de 

NBAT.  

een uitnodigende kantine/bar: gestar t in 2015 wordt de metamorfose van de kanti-

ne/bar in 2016 werkelijkheid en ik durf nu al de stelling aan dat deze nog nooit zo 

sfeervol en uitnodigend is geweest. De plaatsing van een biljart heeft een positieve bij-

drage geleverd aan de de gezelligheid en aan de omzet. 

interessante activiteiten: met enkele lezingen,  een leerzame en maximaal bezette 

huiskeuring en een zeer geslaagde Vivariumdag die werd beloond met een prijs voor de 

mooiste stand, timmert de Glasbaars stevig aan de weg. 

een aantrekkelijke visbeurs: met de realisatie van een ‘garnalenstelling’ en een 

herindeling van de verschillende vissoorten is de visbeurs completer en overzichtelijker 

geworden. Daarnaast is energiezuinige verlichting gemonteerd en zijn alle visbeursme-

dewerkers weer in een nieuwe outfit gestoken. 

Voor 2016 is de agenda opnieuw gevuld. De metamorfose van de kantine/bar wordt 

afgerond en de verbeteringen in de visbeurs worden gecontinueerd. Onze presentatie-

bak de ‘Helderse sloot’ in het educatiecentrum de Helderse Vallei wordt ingericht en 

we laten ons weer zien op het Vivarium als dit doorgaat. Ook staat hoog op de agenda 

om de schuur op te ruimen en opnieuw in te delen. Kortom er is weer genoeg te doen 

en naar uit te klijken, maar voor alles geldt; eerst een plan en dan pas aan de slag! 

Dit is slechts een greep uit alle stappen die afgelopen jaar gezet zijn en die gaan komen 

in 2016.  

Als je nu nog niet weet waarom je lid van de Glasbaars moet worden, zou ik zeggen 

kom langs, want de koffie is ook nog eens gratis! Ik ben in ieder geval ontzettend trots 

op onze vereniging. 

Mijn wens om met elkaar aan de slag gegaan is meer dan overtuigend ingevuld. Dank-

zij de enorme inzet van een aantal leden, het voltallige bestuur en met ‘a little help 

from our friends’ de adverteerders  wordt de Glasbaars 2.0 in 2016 een feit. 

 

Tom Wensink 

Jaarverslag 2015 van de voorzitter 
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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 

 05 maart 2016 Uitslag avond districtskeuring 19:30 

 06 maart 2016 Fort Kijkduin, achter de schermen 13:00 

 12-maart-2016 jaarlijkse controle van de boeken  10:00 

 03 april 2016  Veldhuis in Enschede 08:00 

 08 april 2016 Alg. ledenvergadering  20:00 

 22 mei 2016  Zeewater dag bij AV de Glasbaars 10:00 

 12 november 2016  huiskeuring AV de Glasbaars  08:00 

Kantinemedewerkers 

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

http://deglasbaars.nl/agenda/view-event/41/uitslag+avond+districtskeuring
http://deglasbaars.nl/agenda/view-event/42/fort+kijkduin%2C+achter+de+schermen
http://deglasbaars.nl/agenda/view-event/43/veldhuis+in+enschede
http://deglasbaars.nl/agenda/view-event/44/zeewater+dag+bij+av+de+glasbaars
http://deglasbaars.nl/agenda/view-event/45/huiskeuring+av+de+glasbaars
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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 K.v.K. te Alkmaar, nr. 40634551 

Correspondentieadres: Postbus 6016, 1780 KA Den Helder 

 

 

 

Agenda jaarvergadering 8 april 2016 

Aanvang 20:00 uur 

 

 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 10 april 2015 
 

3. Jaarverslag penningmeester 

 

4. Jaarverslag visbeurscommissie 

 

5. Jaarverslag commissaris materiaal 

 

6. Verslag kantinecommissie 

 

7. Verslag financiële commissie 

 

8. Vaststellen van de begroting 2016  

 

9. Rondvraag. 

 

10. Sluiting. 

Agenda jaarvergadering 
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We zijn alweer een maand verder en we gaan richting de lente dus ook weer een nieu-

we uitgaven van “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. En de algemene le-

denvergadering komt er weer aan  daar staan weer  de 

stukjes van in. Ik nodig u ook van harte uit om naar de 

ledenvergadering te komen  en kan dan gelijk een kijkje 

nemen in ons nieuw ingerichte kantine.  

 

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.  

 

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 
 

Redactie  

mailto:redactie@deglasbaars.nl
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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: 08:00 - 17:00 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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Nannobrycon eques  -  Penseelvisje (potloodvisje) 

 

Natuurlijke vindplaats: Middenloop Amazonegebied 

in stilstaand of langzaam stromend water met riet- of 

gras begroeide oevers.  

Voor het eerste in Europa ingevoerd in 1910. 

 

Watertemperatuur:  22 - 26 °C. 

Zacht water: 4 - 10 °dGH. Norm: 6 °dGH;  

Zuurgraad: pH 5.5 - 7.0. Norm: pH 6. 

 

Afmetingen:  

lengte tot 5cm, waarbij de vrouwtjes vaak iets groter en voller zijn. 

Karakterisering: Het meest karakteristieke kenmerk van de penseelvisjes 

(Nannobryconspp) is de schuine stand die het visje aanneemt in het water. Stilstaand 

staan ze in een hoek van ongeveer 45 ° ten opzichte van het wateroppervlak. 

Deze schuine stand wordt veroorzaakt door de vorm van de zwemblaas die aan de 

staartzijde dunner is en daardoor minder lucht bevat.  

Een zeer rustig en vredelievend visje dat zich graag in de bovenste waterlagen bevindt. 

 

Huisvesting:  

Aquarium met een donkere bodembedekking en dichte randbegroeiing en wat drijf-

planten zodat het licht wat gefilterd wordt. Niet te felle belichting. 

Wat voedsel betreft zijn de penseelvisjes niet erg kieskeurig, maar het moet natuurlijk 

wel in het bekje passen. 

Deze rustige vissen in een klein schooltje houden en alleen samenhouden met andere 

rustige en vredelievende soorten. 

Vissen 

Nieuwe kantine 
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Werelddeel  Azië   

Land/meer Bangladesh, Nepal, 

India.   

Categorie Modderkruiper   

Nederlandse naam Almorha botia   

Synoniem Botia almorhae   

Dieet aquarium Alles eter   

Dieet natuur Alles eter met een voorkeur voor slakken   

Moeilijkheids graad 3   

Voortplanting Eierleggend (vrijleggers)   

Geslachtsonderscheid Geen uiterlijk verschil.   

Lengte man en vrouw 12 centimeter   

Samenstelling School ( vanaf 6 stuks)   

Karakter en Gedrag Vreedzaam   

Zone Onder   

Stroming Matig   

Milieu Ph. 6.4-7.4 pH    Kh/Gh 4.0-12.0   

Temperatuur Minimaal. 23 °c maximaal 26 °c 

 

Extra informatie   

Het lichaam van de Botia Lohachata  is een typische botia vorm en heeft om zijn 

mond vier snorharen. 

Ook een botia kenmerk is de twee kleine stekels onder zijn ogen.  

Mede door deze stekeltjes is het onverstandig om de Botia Lohachata ’s te vangen 

met een fijnmazig netje. 

Ze kunnen met hun stekeltjes vast zitten in het netje met alle gevolgen van dien.  

De Botia Lohachata  vooral in de avond en nacht actief. 

Zoals de meeste botia worden ze ingezet tegen slakkenplagen 

Single gehouden exemplaren kunnen ongewenst gedrag vertonen.  

(asociaal gedrag zoals bijten, territoriaal enz.) 

Niet bij drukke, agressieve en grote vissen plaatsen. 

 
 

Vissen 
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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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Drijfplantjes bij elkaar samen houden 
 

 

Door de stroming drijven de drijfplantjes de hele tijd los over 

het oppervlaktewater. Door de uitstroom van het filter naar een 

ander punt te richten kan je de plantjes bij elkaar zien te hou-

den.  

 

Niet altijd lukt het om ze naar de plek te laten drijven waar je 

ze het liefst wilt hebben.  

 

Om te zorgen dat je drijfplantjes bij elkaar blijven gebundeld zijn er een paar eenvoudi-

ge trucjes.  

 

 

 

 

 

Als de planten groot genoeg zijn dan span je een doorzichtig touwtje, liefst dun nylon 

visdraad en houd hiermee alle drijfplanten bij elkaar door de uiteindens vast te plakken 

met twee zuignapjes aan het raam of het vast te prikken aan de achterwand. Het draadje 

kan nu de drijfplanten vasthouden.  

 

Wanneer de drijfplantjes nog erg klein zijn schuif je een aantal rietjes in elkaar, de riet-

jes kan je in een driehoek vorm aan elkaar schuiven of indien je een groter aquarium 

hebt kunt je in een vierkant of zelfs in een cirkel de rietjes in elkaar schuiven. De inge-

schoven rietjes blijven netjes aan het wateroppervlakte drijven doordat er lucht in zit. 

De rietjes kan je vastknopen met een dun doorzichtig draadje/visdraad. Het draadje kan 

je met een zuignapje aan het raam of achterwand bevestigen zodat de rietjes op zijn 

plaats worden vastgehouden. Zo houdt je alle drijvers mooi op zijn plek en zullen niet 

meer wegdrijven.  

 

Verbind in een cirkel de uiteindens van een doorzichtig luchtslang aan elkaar vast met 

een koppelstukje. Dit werkt ook erg goed bij wat kleinere drijfplantjes.  

 

Neem een mooie tak, bijvoorbeeld een lange eikentak en klem het net onder het water-

oppervlak vast. De drijfplanten blijven hier achterhangen, het ziet er mooi natuurlijk uit 

maar je kan dit natuurlijk ook met een stok of ander stuk hout doen. Het voordeel van 

een tak of stuk hout is dat het alles hier goed blijft achterhangen ongeacht de grootte 

van de drijfplanten.  

 

 

Weetjes 



a.v. “De Glasbaars” 

16 

 

De voordelen en nadelen van een interne filter en externefilter systeem  

 

Een intern en extern filter zorgt ervoor dat grofvuil uit het water word opgevan-

gen en zet schadelijke stoffen om in bruikbare stoffen.  

 

Een filtersysteem is een onmisbaar onderdeel, het zijn de nieren van het aquari-

um.  

 

Een filterpomp hoort 24 uur per dag te draaien, onafgebroken!  

 

Een belangrijke functie van een filter is dat het zorgt voor watercirculatie. Wa-

tercirculatie zorgt ervoor dat het water zuurstof uit de lucht kan opnemen.  

 

Veel vissen stellen een stroming in het water op prijs. Bij sommige vissoorten 

is een stevige stroming zelfs een vereiste.  

 

Er bestaan twee verschillende soorten filters. Een intern en extern filter.  

Beide filters hebben voor- en nadelen.  

 

Het intern filter  

Een interne filter zit in het aquarium zelf. Een goed opgebouwd 

internfilter bestaat uit 3 verschillende vakken.  

Filterpomp 

Filtermaterialen, kan biologische filtermateriaal zijn. 

Mechanisch filtermateriaal, het verwarmingselement kan hier in 

geplaatst worden. 

 

De voordelen bij een intern filtersysteem.  

De motor van de filterpomp maakt minder lawaai omdat deze onderwater zit. 

De capaciteit voor het filtermateriaal is groter. 

Bij lekkage geen waterschade buiten het aquarium. 

Minder stroomverbruik. 

 

De nadelen van een intern filtersysteem.  

De inhoud van aquarium word minder. 

Schoonmaken is lastiger. 

Beperkte keuzen in filtermaterialen. 

Moeilijk aan het gezicht te onttrekken in het aquarium. 

Filters 
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Het extern filter  

 

Een externe filter zit buiten het aquarium, meestal staat 

deze onder het aquarium.  

 

De voordelen van een extern filtersysteem.  

Filterbehuizing is niet zichtbaar in aquarium. 

Makkelijk schoon te maken. 

Minder onderhoud 

Vissen worden niet verstoord tijdens filteronderhoud. 

Filterwerking is beter. 

Grotere pomp capaciteit. 

 

De nadelen van een extern filtersysteem.  

De motor van de filterpomp kan meer lawaai maken. 

De installatie kan voor problemen zorgen. 

Bij gebreken kan het zorgen voor lekkage of zelfs waterschade. 

Staat buiten het aquarium (neemt meer ruimte in beslag). 

Groter stroomverbruik. 

 

De pomp  

Een pomp haalt het water naar het filter, waar afvalstoffen uit het water worden 

gehaald.  

 

Binnenfilter  

In een binnenfilter zitten vaak watten die het grove vuil en kleinere deeltjes uit 

het water filteren. De sponzen zijn bedoeld voor de bacteriën. De bacteriën 

kunnen zich daar goed in ontwikkelen. Deze bacteriën verrichten nuttig werk. 

Ze zijn belangrijk voor het biologische evenwicht in het aquarium. De bacteri-

ën breken schadelijke stoffen af en zetten ze om naar bruikbare stoffen. Maak 

de filtersponzen niet te vaak schoon, anders dood je teveel bacteriën. Eén keer 

in de twee maanden de sponzen uitknijpen in een emmer met aquariumwater is 

voldoende. De filterwatten moeten vaker worden verschoond. In een filter dat 

stil staat gaan de goede bacteriën dood. Er bestaat een kans dat na stilstand en 

daarna weer opstarten er een nitriet piek ontstaat. Nitriet is dodelijk voor onze 

dieren. Zorg dat de werkzaamheden aan het filtersysteem kort zijn.  

 

Buitenfilter  

De meeste aquarianen kiezen vaak voor een buitenfilter omdat je er bijna niets 

van hoeft te zien in het aquarium. Een buitenfilter neemt in aquarium geen 

ruimte in beslag, waardoor er meer vissen in kunnen. Een buitenfilter heeft 
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vaak eenvoudige kliksystemen waardoor het snel uit elkaar te halen is. Het 

onderhouden is eenvoudiger en sneller zonder dat de vissen verstoord wor-

den. Het grootste nadeel is dat het bij gebreken lekkage en zelfs waterschade 

kan veroorzaken. Filter slangen, bochten, koppelingen dienen regelmatig 

gecontroleerd te worden.  

 

Plantenaquaria  

Dicht beplante zoetwateraquariums hebben de minste vorm van filtering no-

dig. Dit komt vooral doordat goed groeiende gezonde planten al een hoop 

van de afvalstoffen in het aquarium verwerken waardoor het belang van een 

biologisch filter in dit geval minder belangrijk is. 
 

 

 

 

 

 

 

Tot onze grote schrik en ontsteltenis ontvingen wij het bericht dat Erik 

Wiersma, de man van Jolanda Tot, op 47 jarige leeftijd geheel onver-

wacht is overleden.   

Samen met Jolanda kwam hij met veel plezier op de Glasbaars en 

stond hij keer op keer, tijdens de door Jolanda georganiseerde jaarlijk-

se BBQ, voor ons het vlees te bakken. Ook maakte hij deel uit van ons 

‘biljartclubje’ dat op de vrijdagavond een balletje komt tikken.  

Hoewel Erik zelf geen lid was van de vereniging hoorde hij er zeker 

bij!  

Namens het bestuur van de Glasbaars wensen we Jolanda en haar 

dochter, heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.  
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www.aquariaveldhuis.nl 

Aanbiedingen en koopjes  

bekijk op onze website 

 

Tel  053 4315020 

Fax 053 4308902 

 
 

 

 

 

 

voor 14.00 uur besteld de volgende dag in huis. (mits voorradig) 

http://peemanslot.nl/
http://www.aquariaveldhuis.nl/
http://www.aquariaveldhuis.nl
http://www.aquariaveldhuis.nl/


a.v. “De Glasbaars” 

20 
KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

http://www.combidenhelder.nl/
http://www.egner.nl/
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Wetenschappelijke naam: Cryptocoryne wendtii 

Nederlandse naam: - 

Max hoogte: 40 cm 

Distributie: Azië; Thailand, Sri Lanka 

Habitat: Moerassen en traag stromende wateren 

Substraat: voedselrijke grind 

Plaatsing in het aquarium: Achtergrond, middenground 

De plantdichtheid: 5-6 planten voor 15 cm2 

Verlichting behoeften: Matig tot helder 

Temperatuur: 24-28 ° C 

pH: 6,5-7,3 

DH: 3-15 

 

Groeisnelheid: langzaam / gemiddeld 

 Deze hoge Cryptocoryne kan worden gebruikt als achtergrond of middengrondplant en 

past zich gemakkelijk aan allerlei omstandigheden. De bladkleur is afhankelijk van een 

aantal factoren, waaronder verlichting, en varieert van een olijf tot groen en licht bruin. 

De onderkant is meestal een licht oranje-bruine kleur. 

 Cryptocoryne wendtii is onbetwist de meest aanbevolen Cryptocoryne voor het aquari-

um. De plant combineert een decoratief uiterlijk met een optimale groei. Verschillende 

vormen in de handel verkrijgbaar. Een schaduwrijke locatie is geschikt voor een goede 

groei. Vermenigvuldiging gebeurt snel door uitlopers, zodat een dicht bos zal ontwik-

kelen na een paar weken. De optimale temperatuur ligt tussen 22 en 26° C, maar zowel 

hogere als lagere temperaturen worden getolereerd gedurende korte perioden. Emerse 

teelt van deze Cryptocoryne  is ook onproblematisch, onder omstandigheden van hoge 

luchtvochtigheid en een voedselrijke ondergrond aanwezig. De onopvallende bloe-

men ontwikkelen vaak, maar alleen boven water.

Planten 
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Familie: Riccia 

Herkomst: Gehele Wereld 

Zone: Voorgrond <10cm 

Lichtbehoefte: Veel 

Verzorging: Gemiddeld 

Hoogte Min.: 1 

Hoogte Max.: 5 

Temp. Min.: 20 

Temp. max.: 30 

pH Min.: 6 

pH Max.: 7 
 

Riccia fluitans  

De Japanner Takashi Amano heeft vele aquarium bezitters geïnspireerd om ook de 1 tot 

5 centimeter hoge Cosmopoliet, Riccia fluitans, onder water te gaan houden. Het kan 

onderwater gehouden worden door het vast te binden op een steen met een stuk vislijn, 

maar nieuwe uitlopers groeien altijd naar het licht toe waardoor het nodig zal zijn het af 

en toe te snoeien met een schaar.  

Riccia fluitans groeit het mooist met wat toevoeging van CO2 en onder de juiste om-

standigheden zie je kleine zuurstof bellen ontstaan op de uiteinden van de bladeren. 

Gebruikt als traditioneel drijfplantje geeft het een goede beschutting voor jonge visjes.  

Riccia fluitans is een drijvende plant, die wortelloos groeit. Met veel licht kan het dich-

te kussens aan het oppervlak vormen. Het is ook zeer geschikt om het met een netje of 

draad op steen of hout te binden. Vermeerdering vindt plaats door vertakking. 

Type: Mos 

Groeisnelheid: Medium 

Breedte: 5 - 10 centimeter 

Licht behoefte: 0.50 Watt per liter 

CO2 behoefte: 6-14 mg per liter 

 

Planten 
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http://www.hilverinkkoeriers.nl/
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CORYDORAS PANDA 

Sinds zijn introductie in 1971 in de aquaristiek is deze Corydoras 

soort zeer populair. De tekening op zijn kop lijkt wel wat op die 

van de Panda en dit verklaart wellicht ook zijn populariteit voor 

een deel. 
 

BESCHRIJVING 

Met een lengte van 5 centimeter is het niet de grootste soort maar 

ondanks zijn kleine formaat is hij nauwelijk schuw te noemen. 

ondanks dat hun uiterlijk hetzelfde is zijn vrouwen toch te herkennen aan de vollere buikpartij, dit is 

overigens pas te zien als de vissen volwassen zijn.  Deze vis valt op door zijn twee zwarte vlekken, 

eentje op zijn kop ter hoogte van zijn oog, en eentje aan het begin van zijn staart. Zijn kleur is meestal 

witbeige, dat kan nogal eens verschillen, de rugvin is zwart. 

Als er voorin het aquarium wat ruimte wordt vrijgehouden zal de Corydoras panda hier veel te vinden 

zijn, de bodem aftastend op zoek naar voedsel. Om zijn baarddraden niet te beschadigen is in ieder 

geval op deze open ruimte een bodem van zand aan te raden. Dit visje kan met zijn kop tot over zijn 

ogen het zand in duiken, scherp grind zou dan beschadigingen kunnen veroorzaken. Zorg dat het wa-

teroppervlak open blijft, ze gaan namelijk weleens aan het oppervlak ademhalen (darmademhaling, ze 

slikken de lucht in en persen die dan door de darmen). 
 

DIEET 

Net als alle andere Corydoras is de panda gek op rode mug, artemia, tubifex, Enchytraeën maar ook 

alle andere diepvriessoorten worden graag opgenomen. Voertabletten zijn ook geschikt, zolang het 

voer maar niet te groot is. Deze bodembewoner is een echte alleseter die de restjes van de bodem op-

scharrelt. 
 

KWEEK 

Gebruik voor de kweek 3 mannetjes en 1 vrouwtje, zorg dat ze goed doorvoedt zijn met zwarte mug-

gelarven. De eitjes worden in open water bevrucht en afgezet aan ruiten, bladeren, stenen of in ja-

vamos. De eitjes losmaken of samen met het substraat overbrengen naar een kweekbak. De eitjes ko-

men na 2 à 3 dagen uit. Zorg dat de eitjes niet te fel belicht worden anders raken ze beschimmeld. De 

jongen kun je opkweken met cyclops of pas uitgekomen artemia-naupliën. 
 

VERVOER VAN CORYDORAS 

Veel Corydoras soorten hebben een giftig zelfverdedigings mechanisme om te voorkomen dat ze wor-

den opgegeten door grotere vissen. In geval van gevaar kunnen ze de stekels in hun rugvin en borstvin-

nen uitspreiden en op slot zetten. Hierdoor blijven ze in de bek of keel van de aanvaller steken waar-

door een andere vis het wel uit zijn hoofd laat om een Corydoras te willen doorslikken. Ook bij het 

uitvangen van een Corydoras met een netjes blijven ze geregeld met deze stekels in het netje hangen. 

Pas op bij het losmaken, als de stekel in je huid komt kan hij gedeeltelijk afbreken en in de huid ach-

terblijven. Deze wondjes zijn pijnlijk en gaan vaak ontsteken. Naast de puntige stekels kunnen een 

aantal Corydoras soorten een gifstof afgeven aan het water wanneer ze gestresst zijn of in gevaar ver-

keren. Bij vervoer in een te kleine hoeveelheid water of teveel Corydorassen in de kleine ruimte kan 

dit leiden tot snelle sterfte onder de vissen. Vervoer de Corydoras dus bij voorkeur alleen met andere 

Corydorassen en met niet teveel in één zak. Omdat er nog maar weinig onderzoek naar dit gif is ge-

daan is niet duidelijk of dit gif vanuit de kieuwen of vanuit de stekels wordt verspreid. Men denkt dat 

in ieder geval de Corydoras adolfoi, Corydoras arcuatus, Corydoras melini, Corydoras metae, Corydo-

ras panda, Corydoras robineae, Corydoras rabauti, Corydoras atropersonatus, Corydoras sterbai en 

Corydoras trilineatus over dit gif beschikken maar het is raadzaam ook bij de andere soorten op te 

letten. 

Vissen 
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Herkomst:  Sri Lanka 

Hoogte:  10 - 15 centimeter 

Breedte:  8 - 15 centimeter 

Temperatuur:  20 - 30 graden 

pH:  5.5 - 8 

Lichtbehoefte:  gemiddeld 

 

Omschrijving: 

De Cryptocoryne beckettii "Petchii'' is een kleine variant 

van de Cryptocoryne beckettii, die mooie, licht geribbel-

de bladranden heeft. Net als bij veel andere Cryptoco-

rynes, hangt de bladkleur en vorm grotendeels af van de 

omstandigheden in het aquarium.  

 

Vermeerderen: 

De plant vermeerderd zich door het vormen van uitlopers. Zorg dus voor een niet al te 

stevige bodemstructuur zodat de uitlopers niet al te veel hinder ondervinden. De uitlo-

pers vormen vanaf de moederplant een lange sliert aan nieuwe plantjes. Trek je 1 plant-

je uit de bodem dan komen de andere plantjes vanzelf mee. Cryptocoryne's houden er 

niet van om verplaatst te worden. Knip dan ook de uitloper door met een schaartje om 

alleen de ongewenste of verkeerd geplaatste plantjes te verwijderen.  

 

Gele bladeren: 

Cryptocoryne hebben ijzer nodig. Veel aquaria hebben een tekort aan ijzer wat de plan-

ten kunnen opnemen. Aan een Cryptocoryne is het goed te zien als ze een ijzer tekort 

hebben, de bladeren worden dan geel. Voeg in dat geval vloeibare ijzermest (Fe) toe 

om de plant weer gezond te krijgen.  

 

Verslijmen: 

Cryptocoryne's kunnen slecht tegen plotselinge veranderingen in omstandigheden. 

Schommelingen in temperatuur, ineens veel meer/minder licht, verplaatsen van de 

plant etc kan er toe leiden dan de bladeren gaan verslijmen. Als je zorgt voor stabiele 

waterwaarden en omstandigheden en de plant verder met rust laat komt het vaak van-

zelf weer goed.

Planten 
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Atyopsis moluccensis - Aziatische Waaierhandgarnaal  

Deze waaierhandgarnaal wordt het meest gehouden 

van allemaal. Ze zijn eenvoudig te verzorgen, niet 

schuw, niet overdreven groot en zeker niet saai qua 

uiterlijk. In een gezelschapsaquarium redden ze zich 

meestal prima, hoewel ze wel een paar speciale eisen 

hebben. 

Habitat: 

Koele, snelstromende bergbeken op de Molukken (vandaar de naam moluccensis en in Maleisië. 

Uiterlijk: 

Waaierhandgarnalen worden vaak groter dan dwerggarnalen, die we wat vaker in aquaria vaak 

zien, zo ook de Aziatische. De vrouwtjes worden meestal acht centimeter, de mannetjes halen 

vaak de twaalf. De voorste twee paar poten zijn zoals altijd van scharen voorzien, en bij waaier-

handgarnalen zitten er dan haren aan, zodat de scharen (de waaiers dus) gebruikt kunnen worden 

om voedsel uit het water te filteren. Deze waaiers kunnen ook worden dichtgeklapt. Achter deze 

poten zitten ook nog drie paar looppoten. Op basis van het voorste paar hiervan doet men meestal 

het geslachtsonderscheid, daar deze bij de man veel dikker zijn dan bij de vrouw. De kleur vari-

eert erg, deze kan knaloranje zijn (vooral mannetjes), roodbruin, geelbruin, chocoladebruin, olijf-

groen en alle tinten hiertussen. De kleur kan veranderen bij een vervelling, en wordt ook minder 

intens naar de volgende vervelling toe. Vlak na de vervelling zijn ze meestal het felst gekleurd. 

Water: 

De temperatuur moet niet té hoog zijn, maar 15-25 °C is eigenlijk prima. De pH moet niet te 

extreem zijn, van 6,5-8 is prima. De hardheid moet niet te laag liggen, omdat ze eigenlijk conti-

nue een nieuw schild aan het vormen zijn. 

Inrichting: 

Een gezelschapsbak is meestal wel geschikt, maar ze hebben wel een open plek nodig in de stro-

ming, waar ze kunnen zitten "waaieren". Op planten stellen ze niet zoveel prijs; komen ze een 

veld planten tegen waar ze niet makkelijk omheen kunnen, dan willen ze nog weleens dwars er 

doorheen lopen. Iets om in te klimmen vinden ze meestal wel fijn, bijvoorbeeld een stuk spider-

wood. helaas zijn ze wel zo groot dat men de helft van de planten weer opnieuw in de grond 

Waaierhandgarnaal 

http://www.hobbykwekers.nl/zoetwater/item/atyopsis-moluccensis-aziatische-waaierhandgarnaal
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRtYf3laLLAhVrApoKHQmdAKYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.gdaquarium.nl%2Fa-30203055%2Fgarnalen-kreeften-database%2Fatyopsis-moluccensis-waaierhand-rotsgarnaal%2F&v6u=h
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moet stoppen. Een hillstream-biotoop is ideaal, ze zouden dan goed samengehouden kunnen 

worden met bijvoorbeeld Tanichthys-, Balitorinae- en Stiphodon-soorten. 

De minimum baklengte voor deze soort is zestig centimeter 

Voeding 

Vanwege de fijne waaiers hebben deze dieren absoluut stofvoer nodig! De samenstelling van het 

voer is niet erg belangrijk, in de natuur krijgen ze ook van alles binnen. Als ze in de stroming 

zitten is het voeren niet lastig, men laat twintig centimeter "stroomopwaarts" wat voer los en het 

vliegt zo hun waaiers in. Echter, voert men dagelijks, en de garnalen zijn regelmatig te vinden op 

hun plekje in de stroming, dan hoeft men niet zo gericht te voeren. Onderschat echter niet hoe-

veel voer deze dieren nodig hebben, het zijn tenslotte geen kleine dieren. 

Karakter & Gedrag 

Deze dieren stellen erg prijs op soortgenoten en zitten vaak bij elkaar. Ik raad aan om er mini-

maal vier te houden. Soms kruipen ze door de bak op zoek naar voedsel, soms zitten ze op een 

goede plek in de stroming. Het waaieren is een bijzonder gezicht; zit er iets in een waaier, dan 

schiet deze de mond in en komt er schoon weer uit. 

Deze dieren kunnen ook zwemmen, zoals bij alle garnalen zitten er zwempoten onder het achter-

lijf, maar dat ziet er nogal lomp uit en ze zwemmen dan ook maar korte afstandjes. Meestal blij-

ven ze gewoon hun zes looppoten gebruiken. 

Hun waaiers zijn gemaakt voor kleine beestjes, en van vissen en garnalen blijven ze dus af. Een 

erg jonge garnaal zou misschien gegeten kunnen worden, en bij ook dode dieren helpen ze met 

opruimen, maar over het algemeen zijn het erg vredelievende dieren. 

Voortplanting 

In de natuur drijven de jongen, eenmaal losgelaten, mee met de stroming naar brakwater. Dit 

houdt in dat de jongen het niet lang in zoetwater overleven. Om te kweken zijn er verschillende 

mogelijkheden, men vangt de jongen uit de "bevalbak" en doet deze in een brakwateraquarium, 

of men vangt de moeder eruit en maakt het aquarium dan brak. Deze kweek is lastig, en tot nu 

toe nog maar twee keer door hobbyisten gelukt, het zoutgehalte zou moeten liggen op 33 gr/l en 

de temperatuur op 27 °C. De jongen zijn in het begin nog larven, die men kan voeren met bij-

voorbeeld Liquizell, en zodra het herkenbare garnalen zijn kan men ze overzetten naar zoet - 

wennen aan het nieuwe water is niet nodig.. 
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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 

R. Krijnen A.T. jongkeesstraat 27 

H. Spigt Doorzwin 4203 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 
 

 

In de afgelopen tijd zijn er redelijk veel nieuwe soorten hout bij gekomen had je vroe-

ger alleen het kienhout nu zijn er meer soorten en een nieuw soort hout is het 

Mangrove hout wat zelfs iets zwaarder is dan wortelhout en dus ook gelijk 

zinkt en niet ingewaterd hoef te worden deze stukken hout zijn nu in de Vis-

beurs voor de prijs vanaf € 17,95. 

 

De slakkenval is al wat langer verkrijgbaar, maar het probleem was dat er ook vissen in 

de val terecht kwamen om dit probleem op te lossen heeft Sera een slakkenval 

gemaakt waarbij het bijna onmogelijk is om voor vissen in de slakkenval te 

komen en dit voor maar € 7,95 

 

De Aponogeton Longiplumulosis is een knolplant die in het aquarium een solitaire plek 

opeist, maar in een wat groter aquarium kunnen er makkelijk twee of drie bij 

elkaar staan deze plant kan wel 60cm. Worden en geeft prachtige bloemen 

boven het water oppervlak per plant knol met bladeren € 3,10 

 

De Corydoras is een altijd levendig bodemvisje die in vele soorten verkrijgbaar is en 

dus ook in vele prijsklasses  nu binnen de Corydoras Panda een vis die vrij 

populair is en vrij makkelijk te kweken is deze vis in de maat M kost € 3,50 

 

Altijd iets anders voor een klein aquarium gezocht wat boven in zwemt en geen bijl-

zalm wilt hebben dan is er nu de Epiplatus Annulatus  dit visje word niet lan-

ger dan 3,5cm.  Dit prachtige visje word u aangeboden voor het kleine prijsje 

van € 2,05 

 

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/

