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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 € 58,00 

 
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 

 

Willem Hiddingh Henk  Steenwijk Ronald van ’t Ent  

 

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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Met de start van een nieuw jaar vliegen de goede voornemens je om de oren. De meest 

gehoorde is ongetwijfeld minder eten, meer bewegen en stoppen met roken. Opvallend 

is dat ik eigenlijk nooit zo’n voornemen hoor als het om onze hobby gaat. Het lijkt erop 

dat onze hobby niet bepaald wordt door een datum, maar meer door een oppoppende 

emotie. Bijzonder is ook dat deze emoties enorme veranderingen teweeg kunnen bren-

gen. Zo zag ik afgelopen jaar iemand de beslissing nemen om van zoet water over te 

stappen naar zout en een echte traditionele ‘plantenman’ de overstap maken naar een 

‘scape bak’. Terwijl een van onze ‘hardcore’ leden de bak aan de spreekwoordelijke 

wilgen hing, schafte ik een aquarium aan dat twee keer zo groot is als die ik had. Kort-

om, grote veranderingen die vrij zeker niet bedacht zijn tijdens het oliebollen bakken. 

 

Nu wil ik jullie uitdagen om toch een goed voornemen te koppelen aan de hobby en om 

het gemakkelijk te maken hoeft het er maar 1 te zijn. Ik ben reuze benieuwd wat de 

keus is geworden en hoor dit graag van je als we elkaar op zaterdag of woensdagavond 

spreken. Mocht je nu geen enkel idee hebben, dan zou ik zeggen laat 2017  het jaar 

worden waarin je wat vaker naar de club komt! 

 

In tegenstelling tot oppoppende emoties heeft het bestuur een planning en dus ook een 

aantal zaken voorgenomen. We gaan verder met het opruimen en herinrichten van de 

werkplaats achter de visbeurs en er wordt een nieuwe verwarmingsketel geplaatst die 

niet alleen veel kleiner is, maar ook veel zuiniger. Om onze kosten en de hoeveelheid 

werk voor de vrijwilligers terug te brengen zullen we  stapsgewijs onze activiteiten 

verder digitaliseren waaronder de verspreiding van ons clubblad. Voor het voortbestaan 

van de Glasbaars en de uitvoering van plannen is uiteraard een goede financiële positie 

nodig. Zo is de vervanging van de ketel inmiddels noodzaak geworden en loopt ook het 

verwarmingssysteem van de visbeurs op haar einde. Verder onderzoeken we mogelijk-

heden om het dak te voorzien van zonnepanelen om het stroomverbruik binnen de per-

ken te houden.  

 

Het voorraadhokje naast de visbeurs zal gedurende het jaar aangepast worden om in 

eigen beheer garnalen, planten en vissen te kweken. Uiteraard beginnen we voorzich-

tig, maar bij gebleken succes is in principe deze hele ruimte beschikbaar. Het grote 

voordeel van deze ruimte is dat het gemakkelijk bereikbaar is en de temperatuur verge-

lijkbaar met die van de visbeurs. 

 

Mocht je zelf nog met ideeën rondlopen of op een andere manier een bijdrage willen 

leveren, laat ze ons weten! 

 

Namens het bestuur wens ik iedereen een heel goed en gezond hobby jaar en tot ziens 

op de Glasbaars! 

Tom Wensink 

Een goed voornemen is het halve werk! 
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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 

 

 

 

 

 

  

  

 Riekus Bennink  Hans van Rooijen  

 
 
 
 
 

 
 Datum Onderwerp Tijd 

 

Kantinemedewerkers 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Aeolicus strigatus Zebra / Zebra Garnaal 

 

Herkomst Azië 

Wordt maximaal 2.5 cm groot 

Temperatuur 16-30 graden 

pH: 6  tot 7.5 

 

Honingkleurig tot doorzichtig lichaam met over de rug vaak 7 rechte verticale strepen. 

Ook andere kleuren komen voor. 

Gedurende het opgroeien van het jong komen de strepen en veranderen ze van kleur. 

De vrouwtjes zijn voller en robuuster. De mannen zijn doorzichtig van kleur met stre-

pen en de vrouwtjes honing/bruinkleurig 

Deze variant schijnt wat moeilijker op gang te komen met voortplanten dan de andere 

varianten. 

Minimale aquarium inhoud van 20 liter gewen 

 

 

 

Garnaal 
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Wat gaat het toch weer hard en het nieuwe is weer begonnen dus ook weer een nieuwe 

uitgaven van “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. Ik wens iedereen een 

gelukkig en fijn vis jaar. 

 

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. 

Zelf ben ik ook begonnen met zoutwater ik wil er graag 

meer van weten. En merk ook dat er veel meer mensen 

zijn met zout. Kom langs en laten we gegevens uitwisselen en misschien kan er dan 

wat in het clubblad. 

 

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


“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

9 
KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

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 

keizerstraat 30 - Den Helder  

http://www.keesgroot.nl/
http://www.reefbuilders.nl/
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Naam:  Anubias nana 

Familie:  Araceae  

Herkomst:  Afrika 

Hoogte:  5-15 cm 

Licht:  Normaal 

Temperatuur:  22-28ºC 

Water hardheid:  Medium 

pH:  6-8 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving: 
De foto bestaat uit twee delen. De linker kleine foto is de plant in bovenwater vorm 

(emers). De grotere foto is de plant in onderwater vorm (submers), zo kan de plant gaan 

worden. 

De bladeren zijn smal eivormig tot eivormig, 4-8 cm lang en 3-4 cm breed, leerachtig 

en midden tot donkergroen. De punt van de bladeren zijn rond tot spits. Bladrand is 

licht gegolfd. 

Een gemakkelijke en geliefde langzaam groeiende plant die zich goed aanpast aan uw 

aquarium. Zeer geschikt ook voor het bekleden van decoratiemateriaal zoals achter-

wanden en stenen of hout. 

Opmerking: Ook verkrijgbaar in de mini uitvoering die hooguit 10 centimeter hoog 

wordt.

Planten 
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Naam: Cryptocoryne-parva  

Familie: Araceae 

Herkomst: Sr i Lanka  

Hoogte: 5 - 10 centimeter 

Breedte: 5 - 7 centimeter 

Temperatuur: 20 - 29 graden 

pH: 5.5 - 8 

Lichtbehoefte: gemiddeld 

 
 

 

Cryptocoryne parva is de kleinste van alle Cryptocorynes. Het is een van de weinige 

soorten die de kleur en vorm van de bladeren niet significant veranderd. Het heeft wel 

meer licht nodig dan andere Cryptocoryne soorten omdat het zijn bladeren anders 

bijna verliest onder water. Ze mogen dan ook niet worden overschaduwd door andere 

planten. Individuele planten moeten een paar centimeter uit elkaar worden geplaatst, 

na ongeveer zes maanden vormen ze een samenhangende groep lage planten. Aanbe-

volen als voorgrond beplanting. 

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 

plantje uit de bodem dan komen de andere plantjes vanzelf mee. Cryptocoryne's hou-

den 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 

planten 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 bla-

deren gaan verslijmen. Als je zorgt 

voor stabiele waterwaarden en om-

standigheden en de plant verder met 

rust laat komt het vaak vanzelf weer 

goed.

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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Aequidens rivulatus  

herkomst: Zuid-Amerika, Equador, Peru 

max.grootte:12 cm vrouw/20 cm man  

tempratuur:  20-24 graden 

ph: 7-8 

 

Deze cichlides kun je het beste als koppel houden, volwassen vissen kunnen nogal 

agressief zijn tegenover andere bewoners in het aquarium, hou ze daarom samen met 

andere sterke cichlidensoorten. 

Het zijn territoriumvormers dus geef ze voldoende ruimte en schuilplaatsen. 

Voor deze grote vissen is een aquarium nodig van minimaal 1 meter. 

Gebruik grofbladige planten en zet die in een bloempotje in de grond zodat ze niet uit-

gegraven kunnen worden. 

Van kienhout en stenen kunnen schuilplaatsen gemaakt worden, als bodem moet men 

afgerond grind gebruiken zodat de vissen zich niet kunnen verwonden aan de bek. 

 

Voeding: 

Het zijn grote eters, geef ze levend voer zoals runderhart, mosselen, garnalen, mysis, 

krill, muggelarven, koolvisfilet, kleine visjes en artemia, ook droogvoer en cichli-

desticks 

Kweek: 

De temperatuur mag voor de kweek iets hoger zijn, als je een goed bij elkaar passend 

koppel hebt is de kweek vrij eenvoudig. 

Ze zetten de eitjes af op stenen of hout, beide ouders hebben broedzorg en verzorgen de 

eitjes en jongen voor lange tijd. 

Na 3 à 4 dagen komen de eitjes uit, en na 11 dagen zwemmen de jongen vrij rond. 

Je kunt de jongen opkweken met artemia-naupliën en fijn stofvoer. 

Regelmatig water verversen bevordert de groei. 

Leren van je eigen aquarium 
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Veel vissen kunnen veel ouder worden dan je denkt, daarom hieronder een overzichtje van de maxi-

male leeftijd van vissen, gerangschikt per soort. De originele lijst (zie bron) is veel langer en bevat 

ook veel niet erg bekende vissen. Over verschillende soorten in de lijst is ook een artikel geschreven, 

zie hiervoor mijn Specials over Aquariumvissen. 

 

Zalmen 

Zalmen zijn graag geziene gasten in aquaria. Over het algemeen zijn het zeer vreedzame vissen die 

veelal in schoolverband leven. Veel zalmen blijven vrij klein en passen daarom in veel aquaria. 

Naam Leeftijd Naam Leeftijd 

Anostomus anostomus 15 Anostomus trimaculatus 22 

Aphyocharax anisitsi 10 Aphyocharax dentatus 10 

Ctenobrycon spilurus 14 Erythrinus erythrinus 22 

Gymnocorymbus ternetzi 10 Hemigrammus caudovittatus 12 

Hemigrammus erythrozonus 3 Hemigrammus rodwayi 12 

Hyphessobrycon spp 3-9 Leporinus friderici 18 

Moenkhausia oligolepsis 15 Nannostomus spp 6 

Nematobrycon palmeri 9 Paracheirodon axelrodi 12 

Paracheirodon innesi 10 Prionobrama filigera 12 

Pristella maxillaris 8 Thayeria boehlkei 6 

 

Karperachtigen 

Net als Zalmen leven de Karperachtigen vaak in schoolverband, er zitten zeer vreedzame soorten 

tussen, maar de Barbus-soorten staan bekend als echte vinnenbijters. Het is daarom af te raden om ze 

samen te houden met langvinnige soorten zoals Betta splendens. 

Naam Leeftijd Naam Leeftijd 

Barbus spp 4-5 Borara maculatus (Rasbora) 6 

Botia lohachata 7 Botia macracanthus 24 

Botia sidthimunki 15 Brachydanio rerio 2 

Carassius auratus 30 Crossocheillus siamensis 7 

Danio aequipinnatus 9 Epalzeorhynchus (Labeo) bicolor 18 

Gyrinocheilus aymonieri 21 Labeo bicolor 17 

Rasbora einthovenii 11 Pangio kuhlii myersi 17 

Pangio shelfordii 14  

 

Meervallen 

Meervallen tref je in vrijwel elk gezelschapsaquarium aan, vooral de vreedzame scholenvis Corydoras 

geniet een grote populariteit onder aquarianen. Ook de meervallen van de Ancistrusfamilie zijn popu-

lair. 

Naam Leeftijd Naam Leeftijd 

Ancistrus dolicopterus 10 Aspidoras menezesi 3 

Brochis splendens 13 Corydoras duplicareus 5 

Corydoras leucomelas 6 Corydoras meyersi 13 

Corydoras paleatus 16 Corydoras paleatus albino 8 

Corydoras rabauti 13 Dianema longibarbis 14 

Glyptoperichtys gibbiceps 13 Pimelodus albofasciatus 10 

Platydoras costatus 10 Synodontis flavitaeniatus 20 

Synodontis malimaculatys 26 Synodontis nigriventris 13 

 

 

 

Maximale leeftijd aquariumvissen 
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Levendbarende tandkarpers 

De levendbarende tandkarpers zijn vooral populair bij beginnende aquarianen. De guppy en de platy 

hebben dan ook de naam beginnersvissen te zijn. Over het algemeen zijn levendbarenden vrij eenvou-

dig te houden en ze planten zich zeer snel voort. 

Naam Leeftijd Naam Leeftijd 

Heterandia formosa 1,5 Lebistes reticulata (Guppy) 9 

Poecilia psp 2-3 Xenotoca eiseni 5 

Xiphophorus psp. 

 

Labyrintvissen 

Labyrintvissen zijn met hun statige verschijning zeer populair bij aquarianen, de 'vechtvis' Betta splen-

dens met zijn mooie lange vinnen en de kleinblijvende Colisa lalia heeft vrijwel iedere aquariaan wel 

eens gehad. 

Naam Leeftijd Naam Leeftijd 

Betta spp. 3-5 Colisa lalia (Dwerggoerami) 3 

Helostoma temminckii 15 Macropodus opercularis  6 

Trichogaster spp 8-10 Trichopsis vittatus 3-6 

 

Modderkruipers 

Modderkruipers zijn vissen die je niet zo heel veel zal zien, maar dankzij de hoge leeftijd die ze berei-

ken moet je ze toch vaak genoeg kunnen spotten in je aquarium! Voioral de Botia soorten zijn populair 

bij aquarianen. 

Naam Leeftijd Naam Leeftijd 

Acanthophthalmus kuhlii 12 Botia disthimunki 15 

Botia macracanthus 25 

 

Killivissen 

Killivissen hebben de naam kort te leven en zeer lastig te houden te zijn. Dat is tot op zekere hoogte 

waar. Killivissen worden ook wel 'seizoensvissen' genoemd, maar zoals uit het rijtje hieronder blijkt 

zijn er ook soorten die het langer dan één seizoen volhouden. Killivissen zijn geen geschikte begin-

nersvissen. 

Naam Leeftijd Naam Leeftijd 

Aphyosemion spp 3-7 Aplocheilus panchax 3-4 

Epiplatys dageti monroviae 2 Epiplatys fasciolatus puetzi 5 

Jordanella floridae 3 Pachypanchax playfairii 5 

Pterolebias longipinnis 1 Rivulus spp 3-5 

Roloffia occidentalis 3-4 Terranatos dolichopterus 2 

 

Cichliden 

De cichliden vormen een van de meest interessante visfamilies. Cichliden houdt je veelal in een koppel 

of harem en zij vertonen stuk voor stuk een zeer interessant broedgedrag. 

Naam Leeftijd Naam Leeftijd 

Aequidens pulcher 6 Apistogramma spp 3-4 

Astronotus ocellatus 17 Badis badis 2 

Cichlasoma nigrofasciatum 10 Hemichromis bimaculatus 14 

Labidochromis caeruleus 6 Pterophyllum scalare (Maanvis) 10 

Symphysodon discus (Discusvis) 8-12 

 

Andere Soorten 

Naam Leeftijd Naam Leeftijd 

Enneacanthus chaetodon 8 Pantodon buchholzi (Vlindervis) 4 

olypterus ornatipinnis 30 Tetraodon fluviatilis 9 

Melanotaenia spp (Regenboogvissen) 8-10
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Naam: Ancistrus Gold / Borstel Harnasmeerval Goud  

Herkomst: Zuid Amer ika  

Maximale grootte: 13cm 

Temperatuur: 22-27 graden 

pH: 6-8 

 

 

Een aquarium 60cm lengte is voldoende om deze vooral nachts `s actieve vis vol-

doende ruimte te bieden. 

Een dichtbegroeide bak met veel schuilplaatsen in de vorm van (kien)hout en rotsen 

en gedimde verlichting krijgt de voorkeur, omdat deze Meerval zich onder deze om-

standigheden het meest op zijn gemak voelt, en een klein territorium kan claimen. 

Kan zonder problemen met soortgenoten gehouden worden, mits er voldoende 

schuilplaatsen geboden worden. 

Uiteraard is dan wel een wat groter aquarium noodzakelijk: voor een groepje van 3-4 

vissen is een aquarium met een lengte van 100cm. een goed onderkomen. 

Optimaal is zacht, licht-zurig water, wat verkregen kan worden door te filteren over 

turf of het gebruik van Zwart Water Extract. 

Maar de Ancistrus is een bijzonder sterke, aanpassingvaardige vis, en zal het in de 

meeste gevallen ook in in harder, meer basisch water goed doen. 

De kweek van Ancistrus is vrij makkelijk. 

Het beste is een paartje te houden, dus 1 mannetje en 1 vrouwtje. 

Als je een kweekbak hebt en het paartje erin wil zetten, zet dan eerst het vrouwtje 

erin. 

Een week later pas het mannetje. 

Dit omdat het vrouwtje dan de bak al vast kan verkennen en schuilplaatsen zoeken 

om weg te kunnen vluchten als het mannetje te opdringerig wordt. 

Zet je het mannetje en het vrouwtje tegelijk erin of nog erger eerst het mannetje en 

daarna pas het vrouwtje, kan de man dominant worden en denken dat de bak van 

hem is en als het vrouwtje er dan in komt denkt hij dat het een indringer is en haar 

aanvallen en haar zelfs doden. 

Het vrouwtje zet de eieren af in een hol of in een spleet of kienhout. 

Ook zijn er speciale legholen te koop voor meervallen. 

Het mannetje verzorgt de eieren en de jongen. 

De eitjes van een Ancistrus zien er een beetje gelig uit en zijn bolletjes op een hoop-

je. Meestal krijgt de Ancistrus wel een stuk of 20 jongen. 

Die jongen zijn ongeveer 1 – 1.5 cm groot als ze uit het ei komen

Vissen 
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De ergste kwelgeesten van de algen is voor velen blauwalg. Ironisch genoeg is blauwalg eigen-

lijk helemaal geen alg. 

 

Blauwalg is meer bacterie-achtig dan Plant-achtig, maar is wel afhankelijk van licht om te ver-

menigvuldigen en in leven te blijven. Naast de gebruikelijke oorzaak van algen teveel voedings-

stoffen is hun handlager vaak "de lichtbak". 

 

De blauwalg begint vaak op de plaatsen waar de verlichting het intensiefst is. Bovenin op de 

achterwand, en vooraan op de scheiding tussen zand en het voorraam. Op het moment dat het 

gesignaleerd wordt doe je er verstandig aan om een aantal zaken te doen; 

 

Waterverversen: Zorg ervoor dat de vervuilingsgraad van het water omlaag gaat. 

 

Kijk kritisch naar de verlichting is deze niet te fel? Wellicht dat het licht op de plekken waar de 

blauwalg zit gedempt kan worden. (Ikzelf gebruik een U-profiel van de gasbetonblokken. Deze 

schuif ik onder de lamp zodat direct licht niet op de algplek komt)  

 

Wordt er niet te lang verlicht? 12 tot 14 uur is een mooi gemiddelde. (Het verlichten van het 

aquarium van 07:00 's ochtends en 01:00 's nachts uur is veel te lang.). 

 

Let wel: Verlichting is niet de oorzaak! De oorzaak is vervuiling in de bak (dichtslibben van de 

bodem hoort hier ook bij). 

 

Paardenmiddel  

Ik heb wel eens blauwalg gezien. Alsof er een volle emmer met blauwe behangplaksel in de bak 

was gegooid! Ook hier is eerst met algenpreparaat begonnen (waar ik geen voorstander van ben). 

Als laatste redmiddel hebben we het volgende gedaan: 

 

De bak volledig verduisteren met vuilniszakken. Lampen uitlaten gedurende minimaal een week. 

Gedurende de week wel dagelijks waterverversen! 

 

Na een week hebben we de vuilniszakken weggehaald en de bak was compleet algvrij! Alsof er 

nooit alg ingezeten heeft. 

 

De vissen moesten even met hun oogjes knipperen, en de planten schrokken ook wakker... 

Om problemen in de toekomst te voorkomen hebben we de lampen verwisseld. De eigenaar had 

twee gro-lux type lampen erboven hangen. Nu hangen er twee doodnormale philips Master-TL-d 

lampen met de kleuren 840 en 830. Dit zijn plantvriendelijke lampen, die geen alg stimuleren. 

 

Meer waterverversen, Spaarzaam voeren en Plantvriendelijke verlichting. 

 

Algpreparaten; U kunt er van uit gaan dat middelen die blauwalgbacteriën doden niet vriendelijk 

zullen zijn voor andere bacteriën ... Ook niet de nuttige bacteriën die voor de stikstofkringloop 

verantwoordelijk zijn. Het gebruik van deze preparaten moet dus gevolgd worden door het toe-

voegen van een bacteriecultuur (Bijv. Sera Bactozym, Nitrivec e.d.) 

BLAUWALG - BLAUWWIEREN 
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Deze keer een stukje over een nieuw visje; de Oryzias 

woworae. Dit nieuwe Neon rijstvisje, zoals we het noemen 

in het Nederlands, is afkomstig van het Indonesische eiland 

Muna. Het is een zeer kleurrijk visje en uitermate geschikt 

voor een klein aquarium. Het water waarin het zich lekker 

voelt, heeft een PH-waarde van 6 – 7 en een temperatuur 

van rond de 30 graden Celsius. 

Het mannetje is prachtig gekleurd, het vrouwtje is wat ble-

ker. 

Dit neon rijstvisje kan 4 – 5 cm groot worden. Het zwemt in het aquarium tussen de 

oppervlakte en het midden in. 

Een lekker actief visje dat ook in een klein aquarium niet zal misstaan. 

De prijs van dit neon rijstvisje is nog wat aan de hoge kant, maar dit komt omdat er niet 

al te veel aanbod in is. Dit maakt het wel een heel speciaal visje. 

Vissen 
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HERKOMST Peru, Brazilië, Amazonegebied. 

Uiterlijk de Corydoras arcuatus kan een lengte bereiken 

van zo'n 5 centimeter. Deze vis heeft een zwarte lijn die over 

zijn flank loopt, die begint bij zijn snuit en loopt via het oog 

langs de rug naar de staart toe. Ze hebben ook baarddraden. 

 

Inrichting Voor  de Corydoras arcuatus is een aquarium 

nodig van minimaal 60 centimeter. De bak dicht beplanten, 

gebruik een fijne zandbodem waar ze lekker in kunnen grondelen, zodat ze hun baarddraden niet 

beschadigen. 

Zorg dat het wateroppervlak open blijft, ze gaan namelijk weleens aan het oppervlak ademhalen 

(darmademhaling, ze slikken de lucht in en persen die dan door de darmen). 

Temperatuur: 22-26 graden. 

PH: 6-7,5 

GH: 5-8 

 

Voeding de Corydoras arcuatus is een alleseter met de voorkeur voor levend voer zoals mug-

gelarven, cylops en watervlooien, ook diepvriesvoer, voedertabletten of droogvoer. 

 

Karakter: het is een vreedzame scholenvis, die je minimaal met 6 stuks samen moet hou-

den. Corydoras arcuatus zijn prima geschikt voor in een gezelschapsbak. Niet met grotere cichli-

den samenhouden. Deze vissen zijn ook gevoeliger voor vinrot en schimmel dan andere Corydo-

ras-soorten. Het is aan te bevelen regelmatig het water te verversen en de waterwaardes te con-

troleren. 

 

De kweek van de Corydoras arcuatus is niet eenvoudig, gebruik een kweekbak met Ja-

vamos, daarin zullen ze tot zo´n 300 eitjes afzetten. Na 3 dagen komen de jongen uit, je kunt ze 

grootbrengen met fijn stofvoer, wat later ook met artemia-naupliën. 

 

Vervoer van corydora’s veel Corydoras soor ten hebben een giftig zelfverdediging mecha-

nisme om te voorkomen dat ze worden opgegeten door grotere vissen. In geval van gevaar kun-

nen ze de stekels in hun rugvin en borstvinnen uitspreiden en op slot zetten. Hierdoor blijven ze 

in de bek of keel van de aanvaller steken waardoor 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 achterblijven. 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 verkeren. 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 gedaan 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, Corydoras panda, Corydoras 

robineae, Corydoras rabauti, Corydoras atropersonatus, Corydoras sterbai en Corydoras trilinea-

tus over dit gif beschikken maar het is raadzaam ook bij de andere soorten op te letten. 

 

Vissen 
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Wetenschappelijke naam: Trichogaster leeri 

Nederlandse naam: Diamantgoerami          

Herkomst: Zuidoost Azië 

Familie: Anabantidae (Labyrintvissen) 

Lengte: 10 tot 12 centimeter 

Maximale leeftijd: 10 jaar 

  

Het uiterlijk van het mannetje: Het mannetje ziet er  

schitterend uit met zijn gespikkelde huid, rode buik en wat 

verlengde vinnen. Op de foto zie je het mannetje van Tri-

chogaster leeri. 

  

Het uiterlijk van het vrouwtje: Het vrouwtje ziet er  hetzelfde uit als het mannetje, maar  zij 

blijft iets kleiner. Ook zijn haar vinnen minder sterk verlengd. 

  

De inrichting van het aquarium: De Diamantgoerami is een grote vis, maar  hij zwemt niet 

erg veel. Aangeraden wordt om ze te houden in een bak van minimaal 1.20 meter. Zelf heb ik ze 

echter in een meterbak gehouden en dat is altijd prima gegaan. 

  

Aan de inrichting stellen deze vissen weinig eisen. Zorg voor wat drijfplanten en creëer met hoge 

planten schuilplaatsen voor het vrouwtje. Het is wel van groot belang dat het aquarium een de-

kruit heeft, anders kunnen door te grote temperatuurverschillen je vissen ziek worden. 

  

Het water: Over het algemeen voldoet de kwaliteit van het Nederlandse kraanwater prima voor 

de Trichogaster leeri. Een vrij hoge PH, tussen 7 en 7,5 met een temperatuur tussen de 24 en 28°

C voldoet prima.Het water mag vrij hard zijn, met een GH tussen 12 en 16. In een wat lagere GH 

doen ze het echter ook prima. 

  

Gedrag: Hoewel de Diamantgoerami behoorlijk territoriaal kan zijn, valt zijn gedrag over het 

algemeen best mee. Je kunt deze goerami dan ook gemakkelijk combineren. Je zal deze vis 

meestal in de bovenste waterlaag zien zwemmen. 

  

Geschikte medebewoners: Het is niet aan te raden om de soort met andere goerami-soorten te 

houden, dit kan wel als je een groot aquarium hebt. Houdt goerami’s ook nooit met barbelen. 

Boven: Trichogaster leeri 

Midden: vreedzame scholenvis, bijvoorbeeld Paracheirodon axelrodi 

Onder: vreedzame, kleine cichlide, bijvoorbeeld Apistogramma ramirezi 

   

Voortplanting: Net als andere Labyrintvissen bouwt de Diamantgoerami een schuimnest. Dit 

wordt gedaan door het mannetje. Het is aan te raden om een aparte kweekbak in te richten. Zorg 

ervoor dat het water laag staat, op ongeveer 15 centimeter. De kweekbak richt je in met fijnbladi-

ge planten en wat drijfplanten. Breng de vissen over naar de kweekbak en verhoog de tempera-

tuur naar 28°C. Het mannetje bouwt een schuimnest en verleidt het vrouwtje. Na het afzetten van 

de eieren spuugt het mannetje deze in het schuimnest. Verwijder nu het vrouwtje uit de kweek-

bak. Het mannetje zorgt nu verder voor het nest tot de eieren uitkomen. Dit gebeurt meestal na 

een dag. Twee dagen later gaan de jongen vrij zwemmen. Haal nu het mannetje uit de kweekbak 

en voer de jongen met vloeibaar voedsel. Na ongeveer drie weken kun je met groter voedsel gaan 

voeren.

vissen 
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Handelsbenaming: Neolamprologus elongates 

en Princes van Burundi.  

Lengte: 10 cm - 9 cm  

Legsel: 40 eieren 

Aquarium: 100 cm - 140 liter  

Voeding: Witte, zwarte muggenlaren, mysis, 

daphnia, artemia, vlokvoer etc.  

Verspreiding: Komt voor in het gehele meer. 

Echter wordt de verspreiding soms verbroken 

maar hier komen dan nauwe verwanten voor.  

Habitat: De N. brichardi wordt gevonden op 

rotsachtige habitats met een diepten van 5 tot 15 meter.  

 

Kweek: De N. brichardi is moeilijk te houden cichliden vanwege zijn gedrag maar is 

niet moeilijk te kweken. Het geslachtsonderscheid is te zien bij het mannetjes aan zijn 

over het algemeen lange, slepende vinuiteinden. Die van de vrouwen zijn lang maar 

niet spectaculair. De vrouwen zijn normaliter kleiner dan de mannetjes en hebben een 

verschillende gezichtsvorm. Sommige oudere mannetjes ontwikkelen significante bul-

ten. Om een mooi koppel te krijgen kunt U het beste een groep van 6 jongen nemen uit 

van verschillende ouders, deze doet U dan in een speciaal aquarium (ingericht voor de 

N. brichardi). Hier zal dan zeker 1 koppel uit voorkomen. Je kunt dan de overige cichli-

den verwijderen of houden. Wanneer de koppels gaan kweken zullen de eieren in een 

hol gelegd worden en de ouders zullen het fel bewaken. Tijdens het paren kan het zo 

zijn dat het vrouwtje ineens verdwenen is en niet meer te vinden. Denk niet gelijk dat 

ze dood is, want normaliter zit ze meestal verstopt met eieren. Voor een Tanganyika 

cichliden is de N. brichardi geen moeilijke kweker. Spoedig genoeg heeft de gelukkige 

eigenaar een aquarium vol met volwassen, tieners, en talrijke generaties van de Neo-

lamprologus brichardi. 

Extra informatie: Zoals ook te zien is bij de Neolamprologus pulcher lijken deze 2 

soorten heel veel op elkaar. Sommige wetenschapers vinden het ook 1 soort en geen 2. 

Hier ben ik het helaas niet mee eens, want er zijn duidelijke onderscheidingstekens 

waaraan je het verschil kunt zien. Dit zijn bij de N. brichardi: het masker in zijn gezicht 

dit is veel kleurrijker dan bij de N. pulcher. De 2 zwarte tekeningen in zijn gezicht zijn 

bij de N. brichardi 1 verticale streep en 1 horizontale streep (bij de N. pulcher zijn dit 2 

verticale strepen). Vaak zijn de vinnen ook veel minder geel dan bij de N. pulcher. 

vissen 
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FLOSCOPA SCADENS 

Hoogte: 15-50 cm 

Licht: Normaal/Veel 

Temperatuur: 20-28ºC 

Water hardheid: Zacht/Medium 

pH: 5-7  

 

 

De Floscopa scadens word ook wel Commelinace sp. "green mini bamboo" 

genoemd. Zijn oorsprong ligt in Azie. Het is een mooie frisgroene aquarium-

plant, waarvan de bladeren een beetje dezelfde groeiwijze hebben als de Toni-

na. 

De plant verdraagt verandering in waterkwaliteit slecht. De plant heeft even de 

tijd nodig om aan te slaan, maar kan daarna zeer redelijk snel groeien. 

Planten 
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Het bestuur heet de onderstaande leden en donateurs van harte welkom in de 

vereniging en hoopt dat uw deelname zal bijdrage tot meer vreugde in het be-

leven van uw hobby. 

Als u vragen of problemen heeft, schroom dan niet om te vragen of wij die 

samen met u kunnen oplossen. 

 

Nieuwe leden / donateurs:   

 
 

 

 

Nieuw ingeschreven 

leden  /  donateurs 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

 

 

 

 

Adverteren voor leden/donateurs gratis 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 

 

 

 

 

Visbeursnieuws 

 

 

Toch nog niet alles verkocht op Vivarium dus de aanbiedingen zijn nu ook van 

kracht in de Visbeurs de TL-lampen van de merken Juwel , JBL , Arcadia , Se-

ra  en Zoo Med gaan weg met 50% korting op al onze zeer lage prijs mocht u 

daarbij een  reflector kopen dan krijgt u op deze TL-lampen zelfs een korting 

van 75% maar voor deze lampen geld wel OP=OP. 

 

Net binnen zijn de gouden (albino) ancistrus  deze prachtige algeneters  zijn 

een genot om naar te kijken ze zijn verkrijgbaar in diverse maten en zijn € 4,95 

per stuk. 

 

Voor de garnalen zijn leuke buisjes verkrijgbaar om in te schuilen en nu ook op 

de markt bolletjes als huisjes met kunststof mos te koop in 2 maten in een ver-

pakking voor de wat kleinere vissen die ze kunnen gebruiken als schuilplaats of 

als broedplaats en dat voor maar  € 8,95 per twee. 

 

 

 

Tom Looijestein 
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Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/

