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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 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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Sfeervol met een natuurlijke uitstraling, heropening Glasbaarskantine 2.0 

 

De afgelopen weken, nee dagen zelfs is de laatste hand gelegd aan de totale metamor-

fose van de kantine. En het resultaat mag er zijn! Een goede reden om de mensen die in 

hun vrije tijd zo ontzettend hard gewerkt hebben eens in het zonnetje te zetten! 

 

Dit gaan we doen op zaterdag  18 juni om 15.00 uur in onze fan-

tastisch vernieuwde kantine. Uiteraard is het volledig bouwteam aanwezig en als klap 

op de vuurpijl komt ook Arjan, die onze kantine voorzien heeft van een 2,5 meter lange 

eyecatcher! Dit meer dan schitterende aquarium is voorzien van de laatste technische 

snufjes en voegt met haar indrukwekkende inhoud en afwerking een dimensie toe aan 

de perfect gestylde kantine. 

 

Kortom, pak je agenda en zorg dat je er bij bent op 18 juni om 15.00 uur! 

 

Niet alleen wij timmeren aan de weg. De werkgroep ‘Moderniseren Keuren’ mocht, 

nadat in de afgelopen NBAT vergadering een nieuwe voorzitter en penningmeester is 

gekozen, door met haar opdracht. De verwachting is dat op de komende vergadering in 

oktober een afgerond advies aan het NBAT bestuur en de Verenigings Raad gepresen-

teerd kan worden. Meer zorgen zouden we ons moeten maken over de financiën van de 

Bond. Tijdens de vergadering is een financiële commissie benoemd die als opdracht 

heeft de financiële positie van de NBAT nu volledig en transparant in kaart te brengen. 

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de NBAT zich in een cruciale fase bevindt 

waarbij, na grondige analyse, het wellicht weer zal moeten komen tot een heroverwe-

ging van ons lidmaatschap.  

 

Voor de ‘aquatoppers’ onder ons is er gelukkig ook nog goed nieuws te melden. De 

landelijke keuring gaat door, alleen is nog niet helemaal duidelijk waar en wanneer de 

presentatie van de uitslag zal plaats vinden. Het NBAT bestuur heeft in ieder geval 

toegezegd zo snel mogelijk uitsluitsel te geven.  

 

Letterlijk achter de schermen is onze Ronald bezig om de website aan te passen. Doel 

is om deze beter geschikt te maken voor ‘on-line’ handelingen zoals aanmelden voor 

een lidmaatschap etc. Mocht je nog verbetersuggesties hebben laat het Ronald weten! 

 

Voorlopig is dit de laatste editie voor de vakantie periode, uiteraard pakken we in au-

gustus de draad weer op. Ik wens iedereen een fijne zomer en vooral mooi weer! 

 

Tom Wensink 

Glasbaarskantine 2.0 
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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 

 18 juni 2016  Heropening kantine 15.00  

 12 november 2016  huiskeuring AV de Glasbaars  08:00 

 09 december 2016  uitslag huiskeuring AV de Glasbaars 19:30  

Kantinemedewerkers 

E.H.B.A. Zoet Water 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 

http://deglasbaars.nl/agenda/view-event/45/huiskeuring+av+de+glasbaars
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Belichtingskleur is voor planten belangrijk, omdat bij bepaalde kleuren de plan-

ten het beste assimileren.  

In een aquarium is de juiste belichting vooral voor planten van be-

lang. Zowel teveel als te weinig licht heeft negatieve gevolgen voor 

de planten. Dag licht ziet er wit uit maar bestaat in werkelijkheid uit 

verschillende kleuren. Vermijd groen en geel licht, daar groeien 

planten niet in. Een combinatie rood en blauw licht is aan te beve-

len. Rood bevorderd de lengtegroei en blauw de breedtegroei van 

planten. 

 

Maar wist je dat blauwlicht de groei van algen ook bevorderen?  

Algen zijn microscopisch kleine plantjes. Algen zijn de oudste planten van de wereld. 

Ongeveer een miljard jaar geleden waren blauwe algen de eerste planten die zich ont-

wikkelden. Jaren geleden dacht men dat blauwlicht enorm belangrijk was voor de plan-

ten in een aquarium. Nu blijkt dat het blauwlicht een stuk minder belangrijk is dan men 

vroeger dacht. Omdat algen mee profiteren van het blauwe licht waar de plantengroei 

mee bevordert word. Teveel blauw licht zorgt voor versnelde groei aan algen. Door het 

blauwe licht beperkt te houden zorg je dat algen daar zo min mogelijk van kunnen pro-

fiteren. Veel groeilampen zijn gemaakt op de oude gedachtegang. Oude lampen produ-

ceren aanzienlijk meer blauwlicht waar kans op het groeien van algen juist groter 

wordt. Het beste kun je de oude lampen combineren met verlichting waar weinig blau-

we spectrum in zit. 

 

Lichtinval van buitenaf zal de algengroei ook bevorderen.  

De beginnende aquariaan maakt vaak de fout om zijn aquarium juist op een verlichte 

plek in huis te plaatsen. Zo heeft het aquarium immers minder verlichting nodig en kan 

je de vissen goed zien. Het licht van buiten zorgt voor veel ongewenste algengroei om-

dat het een groot lichtspectrum heeft. Plaats daarom nooit een tropisch aquarium in 

direct zonlicht, maak desnoods gebruik van zonnewering. 

 

Laat planten wennen aan de lichtkleuren.  

Planten kunnen aan lichtkleuren wennen. De pigmenten van bladeren passen zich aan 

bij sommige kleurenspectrum's. Als de lichtkleur verandert, is opnieuw aanpassen voor 

deze bladeren niet mogelijk en zullen ze afsterven. Dit zie je vaak bij aanschaf van 

nieuwe planten. De plant moet nieuwe bladeren aanmaken om zich weer optimaal van 

voedingsstoffen te kunnen voorzien.  

Bij het vervangen van een lamp moet je daar rekening meehouden. Vervang daarom 

nooit in één keer alle lampen, maar wacht tenminste 2 maanden voor je de volgende 

lamp vervangt. Geef de planten genoeg tijd om de verandering van het kleurspectrum 

bij te kunnen houden. 

Met blauw licht bevorderd je juist algengroei 
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Hier is juni dan al weer het laatste blad voor de zomerstop en hier is weer een nieuwe 

uitgaven van “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. Met lange zon gedagen 

en veel tijd om er op uit te gaan maar vergeten we onze 

aquariums dan niet. 

 

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. 

Nu dat we ook een zeewater dag hebben gehouden ben ik 

als redactie erg benieuwd wat voor bakken of vijvers de 

mensen hebben. Dus weer een nieuwe uitdaging voor mij. 

 

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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Paardekopvis, Paardekopzandvis, Paar-

dekopzandhapper, Cobitis choirorhyn-

chos. 

 

Herkomst 
Zuidoost Azie, Borneo, Myanmar, Java, 

Sumatra, Thailand en Vietnam 

 

Beschrijving 
Zijn naam heeft de Acanthopsis choirorhynchus te danken aan zijn langgerekte 

kop waardoor deze heel erg op een paardekop lijkt. De Acanthopsis choiror-

hynchus is een zeer vreedzame vis die prima te houden is in een gezelschaps-

bak samen met andere vreedzame vissen. Hij is veel te zien op de bodem waar 

hij dan zand door zijn kieuwen filtert op zoek naar eten, je zult hem ook regel-

matig onder het zand zien zitten met alleen zijn kop erboven uit om zijn omge-

ving goed in de gaten te houden. Als hij ergens van schrikt kan hij vreselijk 

snel in de bodem verdwijnen zodat alleen zijn kop of zelfs soms alleen nog 

maar 1 oogje te zien is door het zand. De vis is goed te herkennen aan zijn 

langgerekte kop en zijn lange (slangachtige) lichaam met een zilver/bruinige 

kleur, de zwarte vlekken die ze hebben van boven naar beneden willen nog wel 

eens verschillen in de kleur, de 1 heeft hier eigenlijk meer lichtgrijze vlekken 

waar de ander helder zwarte vlekken heeft. Vaak is het zo dat het lichaam daar-

door ook donkerder van kleur is en meer de bruine kant op gaat.  Vrouwtjes 

zijn doorgaans langer en hebben een langer buikgedeelte. De vis heeft een 

doorzichtige huid waardoor je eigenlijk alles kunt zien wat hij eet. Hoewel het 

niet een echte scholenvis is kan de vis beter in een groepje van 3 of meer ge-

houden worden aangezien het wel een groepsdier is. De vis is wel een actieve 

graver dus een zandbodem van min 3 a 4 cm is wel aan te raden. Het zijn hele 

goede bewoners om je zandbodem los te houden aangezien ze veelvuldig door 

de bodem heen gaan, hierdoor is het dus een vereiste voor deze vis om een 

zandbodem te hebben. 

 

Dieet 
Het zijn alleseters (Omnivoor) dus een gevarieerd dieet is wel wenselijk, rode 

muggenlarven en algen wafers zijn ze hier gek op, hoewel ze niet "vechten" 

voor hun eten kunnen ze wel een algentablet helemaal voor zichzelf houden. 

In de natuur is deze vis te vinden in snel en langzaam stromende rivieren met 

Vissen 
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een zanderige en rotsachtige bodem. 

 

 

Kweek 

Over de kweek in het aquarium is niet bekend. In het wild leggen ze eieren. 

 

Conclusie 
Al met al is dit dus een hele leuke bodembewoner in het aquarium die ook 

nog erg goed werk verricht, je zult er versteld van staan hoe snel deze dieren 

kunnen zijn. 

Dit is in ieder geval niet een vis die iedereen in zijn aquarium heeft hoewel hij 

toch vrij makkelijk te houden is. 
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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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Op 22 mei 2016 is door de glasbaars de eerste zeewaterdag gehouden met 60-

70 bezoekers een goed bezocht zeewater / fragswap / lezing gehad op de ver-

eniging.  Was een geslaagde dag voor standhouders, bezoekers en de vereni-

ging.  Dsz de Nachtegaal, dsz Hoeben, Fragstonia, Reefbuilders (helaas was 

peter ziek) en Tanne Hoff ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Ook voor 

een niet zeewater gebruiker was het een mooie lezing. Hopelijk mogen we jul-

lie volgend jaar weer ontmoeten. 

zeewaterdag / fragswap  
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Heteranthera zosterifolia – Sterrenkruid 

Herkomst: Zuid-Amerika 

De Heteranthera zosterifolia zoals deze eruit ziet als hij boven-

water is gekweekt 

Hoogte: 10-40 cm 

Temperatuur: 23-28ºC 

Licht: Normaal / Veel 

Omschrijving  

Smalbladig, lichtgroene plantjes met drie zeer slanke lengtenerven. De blaadjes zijn 3 à 

5cm. lang en ca. 5mm. breed. Naar boven toe staan de blaadjes dichter tegen elkaar 

zodat men bij een bovenaanzicht de indruk krijgt op een ster te kijken vandaar de Ne-

derlandse naam STERREKRUID. Bij veel licht, als men de plant laat doorgroeien naar 

het wateroppervlak, is een doorsnede van 10cm. per ster geen uitzondering. Zoals ge-

zegd groeit de plant het best onder redelijk veel licht, zorg er wel voor dat het licht de 

plant ook kan bereiken dus vermijd andere overhangende planten. 

De Bodem 

De bodem moet bestaan uit een zachte bodem waar de plant zijn voedingsstoffen kan 

vinden. In eerste instantie lijkt het toevoegen van voeding in de bodem voor de Hete-

ranthera zosterifolia niet nodig. Het is echter een zeer snel groeiende plant die de bo-

dem zonder toevoeging redelijk snel kan uitputten. Om de plant weer aan het groeien te 

krijgen kun je mineraalhoudende korrels vijverplantenmest en gele klei bij de wortels 

plaatsen. 

Onderhoud 

Door de snelle groei van de Heteranthera zosterifolia - Sterrenkruid moet hij ongeveer 

twee wekelijks worden gesnoeid. Dit kan op twee manieren. Je kunt de toppen afknip-

pen, de stengel zal al snel nieuwe scheuten maken en naar boven toe nieuwe sterren 

tonen. Doe je dit te vaak dan zal de plant steeds kleinere sterren maken. De wortels 

gaan een dichte mat in de bodem vormen en nemen steeds minder effectief voeding 

op.  

De tweede methode werkt beter voor het aquarium. Knip een top af en verwijder voor-

zichtig de oude stengel met wortels en al. De nieuwe stengel zal al snel wortels maken 

en uitgroeien tot een mooie frisse waterplant.  

 
Opmerkingen 

Decoratieve, gemakkelijk te houden plant, die in zacht en 

hard water goed groeit. Al naar grootte van het aquarium 

worden de stengels in de middelste of achterste zone ge-

plant. Wanneer u de plant kort houd kunt u deze ook gemak-

kelijk gebruiken als voorgrond plant. 

Planten 

http://www.hobbykwekers.nl/images/stories/Planten/Achtergrondplanten/Heteranthera/Heteranthera_zosterifolia2.jpg


“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

17 

Hyphessobrycon herbertaxelrodi - zwarte Neon Tetra 
Vindplaats:  Zuid-Amerika, o.a. in Brazilië. 

Minimale bakmaat:  80 cm. 

Lengte:  4 tot 5 cm. 
  

Gedrag: Leuke scholenvis die alleen zeer slecht 

schoolt (tenzij er gevaar is, dan is een grote school zeer 

spectaculair). Zowel mannen als vrouwen houden soms 

kleine schijngevechtjes. Bij gevaar vormt de groep 1 

grote school, wanneer je een groep van 30 of meer hebt is dat een schitterend gezicht. 

Helaas zwemmen ze een groot deel van de dag individueel door het aquarium 
  

Voeding: Alles wat in hun bek past zullen ze eten, voedsel op plantaardige basis is 

niet geschikt als hoofdvoer! 
  

Inrichting: Bij voorkeur een dicht beplantte bak, maar ook een aquarium met veel 

hout, bladeren op de bodem (hier willen ze nog weleens tussen scharrelen op zoek naar 

voedsel) en lange drijfplanten is zeer geschikt. 

De vissen zijn het mooist in een donkere bak met een donkere achtergrond. Ze zullen 

dan ook hun mooiste kleuren laten zien (de witte streep kan zelfs groenig kleuren!). 

Een vrij sterke oppervlakte stroming en een deel waar amper tot geen stroming is is aan 

te raden. Ze zijn er dol op om tegen de stroming in te zwemmen, maar hangen ook 

graag op plekken zonder stroming. 
  

Waterwaarden: pH: 5,5 - 6,5  GH: 2 - 5 

Temperatuur:  20 - 28 graden 

In de natuur hebben vissen te maken met schommelende temperaturen. Gedurende lan-

ge tijd vissen op de minimum of maximum temperatuur houden is niet altijd gewenst 

en kan de gemiddelde levensduur van de dieren bekorten. 
  

Kweek:  Mannen zijn wat slanker dan vrouwen. Wanneer je over turf filtert zullen 

de vissen paarneigingen krijgen. Een groepje mannen gaat dan door de gehele bak ach-

ter 1 vrouw aan. De eieren worden afgezet in fijne beplanting of bijv. de wortels van 

drijfplanten. Mijn vissen heb ik nog niet zover gekregen ze de eieren af te laten zetten. 

Medebewoners:  Maakt niet echt uit, Maanvissen en andere grote vissen kunnen ze 

wellicht als voer aanzien (alhoewel ze voor Maanvissen misschien wat te fors zijn). 

Groepsgrootte: 12 tot 15 stuks. 
  

Opmerking: Dwergcichliden kun je het beste bijvoeren als je deze combineert met 

zwarte neons. Het zijn flinke vreetzakken die al het voer voor de wat tragere Cichliden 

wegkapen.  

Een vrij sterke oppervlakte stroming kan ook helpen. 
  

Kortom:  een zeer mooie en leuke vis voor de mensen met wat meer ervaring.  

Ondanks de voedselconcurrentie een mooie combinatie met Dwergcichliden. 

 

Vissen 
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Eén van onze technische mannen bij de club heeft een lezing gehouden over 

ledverlichting en hoe je het zelf kan bouwen. Maar voor je een led balk  gaat 

bouwen moet je wel wat weten van vermogen, spanning, stroom en weer-

stand daar heeft Riekus dan ook zijn best voor gedaan om iedereen die aan-

wezig was die avond wat van bij te brengen. En hij gaf een mooie uitleg hoe 

hij zijn led balk in elkaar heeft gezet. Alles spullen zo als K25 goot en een 

hordeur profiel en kunststof profiel zo bij elkaar gezocht dat we er een mooie 

led balk en ook waterdicht kunnen maken. Er is ook een mooie uitleg in boek 

vorm gemaakt en die is ook op de website te vinden onder het kopje vereni-

gingsbladen. En voor vragen kan je altijd bij Riekus terecht. 
 

  

Lezing zelf led maken 
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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/
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http://www.combidenhelder.nl/
http://www.egner.nl/
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Rotala boshi 

 

Nederlandse naam: Rotala Bossii 

Alternatieve namen: Rotala Bossii, Rotala 

Bossi, Rotala Bosii, Ro-

tala Bosi 

Continent van herkomst: Azië 

Plaats in aquarium: Voorgrond en midden-

zone 

Maximale lengte: 20 cm 

 

 

 

Een relatief snel groeiende plant die het goed doet in het midden of achterin het 

aquarium.  

De Rotala Boshi Nanienshan is een mooie snelgroeiende aquariumplant afkom-

stig uit de moerasgebieden van Azië. Als contrast met de vooral groenkleuren-

de aquariumplanten komt deze aquariumplant met olijfgroen tot rood mooi tot 

zijn recht. Vooral bij veel lichtinval kleur de Rotala Boshi Nanienshan prachtig 

rood.  

We zijn erg gecharmeerde van de Rotala familie. Mede omdat je veel plant 

voor je geld hebt dankzij de hoge groeisnelheid. Het is een vrij eenvoudige 

plant die dus goed zou kunnen bijdragen aan de opstartfase van uw aquarium. 

Als de plant voldoende licht krijgt groeit hij uit tot een indrukwekkende bos. U 

kunt de plant vermeerderen door deze te stekken.  

Planten 
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Hygrophila Compacta Mini - Corymbosa 

'Compact' 

 

 

De hygrophila compacta mini onderscheid zich 

van de hygrophila corymbosa omdat de com-

pacta veel kleinere bladeren heeft die zeer kort 

op elkaar zitten. 

 

 

 

 

 

Deze plant groeit langzaam, en kan als deze ouder word de onderste bladeren 

verliezen. 

 

Deze plant krijgt onder water licht groene bladeren. 

Plaats in het aquarium: voor & middenzone  

Max hoogte van de plant: 15 cm  

Temperatuur: 22-28ºC  

Licht: normaal tot veel  

Herkomst: komt niet in de natuur voor  

Andere benaming: Nomaphila Siamensis Parvifolia 

Planten 
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http://www.hilverinkkoeriers.nl/
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http://wilms.nl/
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Regenboogvis 
 
Lengte Man 14 Centimeter 

Lengte Vrouw 14 Centimeter 

Familie Melanotaeniidae 

Herkomst Ayamaru-meer,  

 Nieuw-Guinea, Australië 

Dieet Omnivoor 

Broed Gedrag Zet af in fijnbladige planten 

Temperament Vredelievend 

Temperatuur 23 - 26 

pH 7.0 - 8.5 

GH 8 - 12 

 

Herkomst: Ayamaru-meer, Nieuw-Guinea, Australië. 

 

Uiterlijk: Lengte 14 cm. Het is een van de bekendste Regenboogvissen, zoals hun 

naam al zegt hebben deze vissen prachtige kleuren. De mannetjes zijn meer gekleurd 

dan de vrouwtjes. 

 

Inrichting: Voor deze vissen is een aquarium nodig van minimaal 1 meter. De bak 

inrichten met losse randbeplanting en javamos. Met een donkere bodem komen hun 

kleuren beter tot zijn recht. Zorg voor veel vrije zwemruimte. De vissen worden groter 

naarmate ze ouder worden. Deze stevige zwemmers hebben op termijn dan ook een 

groter aquarium nodig van zo'n 160 centimeter.  

Water: Temperatuur: 23-26 graden. 

PH: 7-8,5 

GH: 8-12 

 

Voeding: De Regenboogvis is een alleseter met een voorkeur voor levend voer, 

maar ook droogvoer kan gegeven worden. 

 

Karakter: Het is een scholenvis, en een van de weinige soorten waarbij je meer 

mannen kunt houden dan vrouwen. Ze zijn voor het eerst in 1982 naar Europa ge-

bracht, en sindsdien is het een van de populairste aquariumvissen. Het is een goede 

soort voor in een gezelschapsbak.  

 

Kweek: De kweek is vrij eenvoudig, gebruik een ruime kweekbak met fijnbladige 

planten zoals javamos. De eitjes worden tussen de planten afgezet gedurende een paar 

dagen. Na de eiafzetting kun je het beste de ouders uitvangen, en de jongen opkweken 

met stofvoer. 

Vissen 
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Lilaeopsis Novea-zealandiae  

  

Grasachtig lichtgroen voorgrondplantje dat goed is te 

gebruiken als bodembedekker. Wanneer één of enke-

le potjes zijn aangeschaft kunnen de plantjes worden 

losgeknipt en één voor één worden gepoot. Let daar-

bij op dat wat ruimte tussen de plantjes blijft. De 

individuele plantjes zullen snel uitlopers vormen, 

waardoor uiteindelijk een dichte grasmat ontstaat. 

 

Herkomst:  Nieuw-Zeeland 

Groeisnelheid:  gemiddeld 

plaats in aquarium:  voor 

Lichtbehoefte:  zeer hoog 

Temperatuur:  22-25 C 

PH:  6.5-7.5 

Co2:  aanbevolen 

 

Moeilijkheidsgraad: In aanloop enigszins langzaam. Groeit minder snel dan bijvoor-

beeld Echinodorus Tenellus. 

Planten 
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Nederlandse naam Leidse plantje 

 

Wetenschappelijke naam Saururus cernuus L. 

 

Familie Saururaceae 

 

Synoniemen Saururus lucidus Donn 

 

Verspreiding Oostelijk Noord-

Amerika: Zuidoost-

Canada tot Florida 

 

Habitat  
In moerassen, langs meren en langzaam stromende beken 

 

Beschrijving  
Opgaande stengelplant met ondergrondse uitlopers. Tot 80 cm hoog. Bladeren 10-13 X 

5-9 cm. Bloeiwijze 15-20 cm lang, knikkend en tijdens de bloei strekkend. Buiten ge-

houden, sterven in de herfst de stengels af en overwintert de plant als wortelstok in de 

grond. 

 

Gebruik  
Aquarium: voorgrond- of middenbeplanting. 

Vijver: randbeplanting. Planten in een mand om de kruipende wortelstokken in be-

dwang te houden. Winterhard. 

 

Kweek  

Stekken: Stengels en wortelstokken in kleine stukken knippen. Stukjes laten drijven in 

het aquarium of op een vochtig mengsel van zand en potgrond leggen. Elk stukje loopt 

opnieuw uit. Zaaien: In het voorjaar dun zaaien op een vochtig mengsel van potgrond 

en zand. Het zaad kiemt snel, maar de jonge plantjes groeien langzaam. 

 

Verwante soorten  
Saururus chinensis (Lour.) Baill. heeft wit gekleurde bladeren onder de bloeiwijze en 1 

mm lange meeldraden. Bij Saururus cernuus zijn de bladeren onder de bloeiwijze groen 

en meten de meeldraden ca. 6 mm. 

Planten 
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Wetenschappelijke Naam Colisa chuna 

Nederlandse Naam  Honinggoerami 

Familie Anabantidae (Labyrintvissen) 

Herkomst  India (het noord-oosten) en Ban

 gladesh  
 

Uiterlijk : Lengte 4,5 cm. Dit visje is een van de kleinste Gourami 

soorten. Het mannetje heeft een hele mooie oranje honingkleur met 

een gele rugvin en een zwarte buik. Het vrouwtje is vaal van kleur, 

ze is wel iets groter en dikker gebouwd dan het mannetje. Buiten de 

paartijd om kunnen de kleuren van de Trichogaster chuna wat afwij-

ken, de vrouw kan soms erg op een man lijken. Het geslachtsonder-

scheid is soms ook te zien aan de rugvin. Bij de man loopt de rugvin 

uit in een puntje waar de rugvin van de vrouw wat afgeronder is.  

 

Inrichting :  Voor deze visjes heb je geen groot aquarium nodig, 60 centimeter is groot ge-

noeg. Het aquarium inrichten met dichte beplanting en drijfplanten, en een donkere bodem. Er 

mag maar heel weinig of geen stroming in het water zijn. Bij alle labyrintvissen is het aan te 

raden een dekruit te gebruiken zodat het water en de lucht daarboven dezelfde temperatuur blijft, 

dit is noodzakelijk omdat deze vissen anders ziek kunnen worden. 

 

Water : Temperatuur: 20-28 graden. De temperatuur van 24/26 tot 28 graden komt overeen 

met de warme zomermaanden waarin deze vissen overgaan tot het paren. In de natuur duurt deze 

periode niet langer dan een paar maanden. Tijdens deze warme periode zal de man continu 

schuimnesten willen bouwen en achter de vrouwen aan blijven jagen. Verlaag daarom buiten de 

zomermaanden de temperatuur zodat de vissen uit de kweek modus worden gehaald. PH: 6,5-7.  

GH: 8-1 

 

Voeding:  Honinggourami´s lusten alle kleinere voersoorten, zowel levend voer, diepvriesvoer 

en droogvoer. Als het maar kleine muggelarven en watervlooien zijn, of tubifex, het droogvoer 

een beetje fijnwrijven. 

 

Karakter :  Het is een zeer vredelievend en schuw visje, houdt ze daarom niet samen met drukke 

vissen. Zeker nooit met Barbelen samenhouden want die zullen aan zijn sprieten gaan knabbelen. 

Bij een voldoende lage temperatuur zal een man en vrouw een koppel vormen. De man kijkt dan 

niet om naar andere vrouwen. Kies je voor een wat hogere temperatuur dan wordt de man actie-

ver en zal meer achter de vrouwen aanjagen. In dat geval ik is het beter om een trio te houden om 

de druk van de mannen te spreiden over de vrouwen. Ze zwemmen in de middelste en bovenste 

waterlagen. 

 

Kweek:  De kweek is vrij makkelijk, gebruik een kweekbak en laat de waterspiegel tot 12 

centimeter dalen. De temperatuur mag tussen de 26 en 28 graden zijn. Het mannetje bouwt een 

schuimnest tussen de planten, als het vrouwtje de eitjes gelegd heeft, vangt het mannetje deze op 

en spuugt ze in het schuimnest, het nest zal hij goed bewaken. Na de eiafzetting (ongeveer 20 

eitjes per paring) het vrouwtje uitvangen, omdat het mannetje dan nogal agressief kan worden 

tegenover haar. Als de eitjes uitkomen het mannetje ook uitvangen zodat de jongen niet opgege-

ten worden. Je kunt de jongen opkweken met stofvoer of pantoffeldiertjes.  

Vissen 
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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 

L. Flanderijn-Hellendoorn Molukkenstraat 99 

J. Vroom Louisehof 61 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 

 

Visbeursnieuws 

Echt nieuw voor ons is de cambarellus specie oranje oftewel het Oranje 

Dwergkreeftje dit kreeftje Word niet groter dan 5cm en komt oorspronkelijk uit 

Mexico en is een vredelievend kreeftje en zal alles eten wat hem word voorge-

schoteld en dat voor maar € 5,40, maar deze zijn alweer een tijdje op als het 

niet dat een of twee van deze kreeftjes jongen heeft gekregen een stuk of ???? 

ik kan ze slecht tellen tussen het mos lopen alweer een tijdje rond in het aquari-

um. Voor het kleine prijsje van een kwartje per stuk kunt u ze meenemen. 

Misschien heeft u het al gemerkt het grote aquarium in de kantine staat nu vol-

op te draaien met planten we hebben iets te ruim bestelt dus deze planten staan 

nu ook in de visbeurs vanaf € 2,25 voor deze prachtige planten. 

U wilt een echt gekleurd visje een geel/blauw gekleurd visje? Dan is deze zalm 

echt iets voor u de M.Boesemani deze zalm uit de oostelijke regio is een blik-

vanger in elk aquarium, het aquarium moet wel minimaal 100cm lang wezen 

voor deze vis voor de wat kleine aquaria is de Pseudomil furcatus een uitste-

kende vervanger deze klein blijvende zalm word misschien wel mooier. 

Voor allerlei maten aquaria zijn er diverse artikelen te koop om de bodem te 

reinigen van siphons met of zonder batterijen maar voor de Nano bakjes was er 

nog niets of je moest zelf wat maken nu is er van Aquadistri een Nano Siphon 

set voor de hele klein aquaria en voor het hele kleine prijsje van € 7,25 

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/

