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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  vacant  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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 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  

  

 04-03-2017 Aquariumdag bij Faunaland Hele dag 

 12-03-2017 Nationale Cichlidendag  10:00 

 21-04-2017 jaarvergadering 20:00 

 18-11-2017 Vivarium 10:00 

 19-11-2017 Vivarium 10:00 

  

Kantinemedewerkers 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Bij mijn aantreden in 2015 als voorzitter ben ik gestart met de vraag ‘ waarom zou je 

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

 

Deze vraag en wens staan nog steeds centraal bij alles wat het Bestuur onderneemt. De 

taakverdeling in het Bestuur heeft ook in 2016 goed gewerkt en de planmatige aanpak 

heeft haar vruchten afgeworpen. Het Bestuur van de Glasbaars is 7 keer in vergadering 

bijeen geweest. 

 

Ook voor 2016 heeft het bestuur gekozen voor de volgende thema’s: 

 

een proactieve communicatie: onze website wordt voor tdurend gevuld met rele-

vante informatie over onze vereniging, ontwikkelingen en activiteiten. Steeds meer 

leden zijn actief op onze facebookpagina en de intensievere contacten met andere ver-

enigingen hebben al diverse bezoeken aan de Glasbaars tot gevolg gehad o.a. uit Har-

lingen en Gouda. Onze presentatie-bak de ‘Helderse sloot’ in het educatiecentrum de 

Helderse Vallei is geplaatst en ingericht. De medewerkers  en de bezoekers van de Hel-

derse Vallei zijn enthousiast. Onze vertegenwoordiging en inbreng bij de vergaderin-

gen van de landelijke koepel, de NBAT, zijn niet onopgemerkt gebleken. Op verzoek 

van de NBAT was de Glasbaars in dit jaar voorzitter van de werkgroep ‘moderniseren 

keuren’. Dit heeft niet alleen veel informatie opgeleverd, maar ook ons netwerk flink 

uitgebreid met relevante contacten. Het resultaat van de werkgroep is op een kleine 

wijziging na, volledig door het NBAT Bestuur overgenomen en is nu de leidraad voor 

de komende jaren. De Glasbaars staat hiermee stevig op de kaart!  

 

een uitnodigende kantine/bar: gestar t in 2015 is de metamorfose van de kantine/

bar in 2016 afgerond. Het resultaat is fantastisch en de complimenten zijn niet van de 

lucht. Met lovende woorden en een lekkere wijn-combi zijn de mensen die dit mogelijk 

hebben gemaakt door de voorzitter van de Glasbaars in het zonnetje gezet! De vrijdag-

avond is inmiddels een begrip geworden voor de biljarters onder ons die dan gebruik 

maken van het aanwezige biljart. Ook wordt, in goed overleg en tegen vergoeding, de 

kantine gebruikt als incidentele vergaderruimte voor andere verenigingen. 

 

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

huiskeuring en een zeer geslaagde Vivariumdag  timmert de Glasbaars stevig aan de 

weg. Hoewel we niet in de prijzen vielen, werd met enige jaloezie door collega stand-

houders gekeken naar ons enorme aanbod en hebben we goed zaken gedaan. Met onze 

deelname aan de keuringen werd opnieuw geschiedenis geschreven met een 7e en 1e 

plaats in de landelijke competitie. Een prestatie waar we enorm trots op zijn! 

 

een aantrekkelijke visbeurs: Naast de garnalenstelling in de visbeurs is ook de 

kweek van garnalen met succes gestart.  

Jaarverslag 2016 van de voorzitter 
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Voor 2017 is de agenda opnieuw gevuld. Het opruimen en herinrichten van de schuur 

zal verder vorm worden gegeven. Gezien de langzame terugloop van leden wordt vol 

ingezet op kosten besparing. Met 184 leden op de peildatum in november zijn we nog 

steeds veruit de grootste aquariumvereniging in Nederland, maar het bestuur ziet het 

wel tot haar taak om maatregelen te nemen om de terugloop te keren en maatregelen te 

nemen om de financiële positie te versterken. De noodzakelijke vervanging van de ver-

warmingsketel zal worden uitgevoerd waardoor de bedrijfszekerheid weer voor jaren 

gewaarborgd is en het gasverbruik naar verwachting zal dalen. Ook zal de digitale ver-

spreiding van het clubblad verder uitgerold worden wat een besparing oplevert in druk- 

en verzendkosten. Aan de inkomstenkant wordt gewerkt door onze bekendheid te sti-

muleren middels facebook, onze website en door nieuwe leden meteen te betrekken in 

onze activiteiten en uiteraard zo goed mogelijk te begeleiden in de uitoefening van de 

hobby. Kortom er is weer genoeg te doen en naar uit te kijken, 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 2017.  

 

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  is de Glasbaars ook voor 2017 de ideale plek voor 

alle aquariumliefhebbers! 

 

Tom Wensink 
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En maart staat weer voor de deur en dus ook een nieuwe “Tussen lange Jaap en Kuitje” 

van de Glasbaars. En in april hebben we onze jaarverga-

dering. 

 

Willem is zo goed geweest om een bel ronden te doen 

voor de e-mail adressen die zijn toegevoegd aan onze le-

denbestand.  

 

Nu dat we ook een zeewater dag hebben gehouden ben ik 

als redactie erg benieuwd wat voor bakken of vijvers de 

mensen hebben. En merk ook dat er veel meer mensen 

zijn met zout. Kom langs en laten we gegevens uitwisse-

len 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
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http://www.schefferwitgoed.nl/
https://www.unishorebedrijfskleding.nl/
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keizerstraat 30 - Den Helder  

 

   

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.reefbuilders.nl/
http://www.vanrossum-wonen.nl/
http://www.vanrossum-wonen.nl/
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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 21-04-2017 

Aanvang 20:00 uur 

 

 

1.  Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

 

2.  Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 8 april 2016 

 

3.  Jaarverslag penningmeester 

 

4.  Jaarverslag visbeurscommissie 

 

5.  Verslag kantinecommissie 

 

6.  Verslag financiële commissie 

 

7.  Vaststellen contributie 2018 

 

8.  Vaststellen van de begroting 2017  

 

9.  Rondvraag. 

 

10. Sluiting. 

Agenda jaarvergadering 
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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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Naam  Shinnersia green  

Familie Asteraceae 

Oorsprong  Mexico  

Herkomst Noord Amerika 

Plaats Achtergrond 

Hoogte 20-40 cm 

Licht Matig 

Temperatuur 18-30 °C 

Groeisnelheid Snel 

Kweekgemak Hoog 

Ph 5,5-8,5 

 
 
 
 
 
 

Shinnersia groen  Is een decoratieve plant met ongebruikelijk vormige bla-

deren, die een interessante aanvulling voor aquaria vormt. Lamina reikt tot 5 

cm lang, donkergroen, heerlijke kleur. Plant niet veeleisend, goed voor be-

ginners. Heldere verlichting zorgt ervoor dat de plant in een compact de-

sign. Met zijn aantrekkelijke ontwerp en de grootte bereikt uitstaande aan de 

achterzijde plattegrond van het aquarium.  

 

Planten 
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Naam:  Hygrophila salicifolia 

Familie: Acanthaceae 

Herkomst: Azië 

Plaats: Achtergrond 

Hoogte: 15-45 cm 

Licht: Veel 

Temperatuur: 22-28 °C 

Groeisnelheid: Snel 

Kweekgemak: Gemiddeld 

Ph: 5,5-8 

 

 

 

 

Omschrijving: 

de bladeren kunnen een lengte bereiken van 17 cm, waarbij de breedte dan 1,5 cm be-

draagt. Ze staan op een korte steel die in het algemeen niet langer wordt dan 3 cm. De 

totale plant kan al naargelang de bodem samenstelling 30 tot 80 cm hoog worden. 

 

Opmerkingen: 

een erg decoratieve achtergrond beplanting. De bladeren zijn langgerekt ellipsvormig 

en lichtgroen. Over de gehele lengte loopt een duidelijk zichtbare nerf die iets lichter 

getint is. De bladeren staan paarsgewijs en kruiselings aan een stevige stengel die wel 

4 mm dik kan worden. De bladeren groeien schuin omhoog en gaan bij het langer wor-

den enigszins torderen. Het best komt de plant tot zijn recht als we hem in een bosje 

plaatsen tegen een donkere achtergrond. 

 

 

Planten 
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Familienaam: Cobitidae 

Geslacht: Botia 

Soortnaam: lohachata 

Herkomst: Azië 

Lengte:  9 - 11  

Temp: 24 - 29 

pH:  6 - 7 

GH: 2 - 6 

Dieet: Omnivoor 

Verband: School 

Broedgedrag: Substraatbroeder 

Zone: Bodem 

Temperament:  Vredelievend 

 

UITERLIJK: De Botia lohachata heeft een wit langwerpig lichaam met een zwart 

streepjes patroon. De vinnen zijn doorzichtig met ook een zwart patroon.  

 

INRICHTING: Voor deze vissen is een fijne bodem aan te raden. Gebruik daarom zand 

zodat ze daar goed in kunnen woelen. Er moeten veel schuilmogelijkheden worden 

gecreëerd. Dit kan worden gedaan door de bak goed te beplanten en door het plaatsen 

van stenen, kienhout of andere schuilplaatsen. 

De planten moeten stevig in de grond staan. Dit kan bijvoorbeeld door de planten in 

bloempotten te zetten. Anders zullen deze vissen de planten uit de grond trekken tij-

dens het wroeten in de bodem. 

Het water mag niet teveel afvalstoffen bevatten. Er moet dan ook vaak ververst wor-

den. 

 

KARAKTER: Bij een aquarium met fel licht wordt deze soort erg schuw. Ze zullen dan 

veel verstopt zitten tussen de planten en de andere schuilmogelijkheden. Als het licht 

wordt gedempt zullen de vissen actief rond zwemmen. De vissen moeten wel echt in 

een school gehouden worden. 

Bij deze soort moet niet raar worden opgekeken als ze voer eten van het oppervlak. Ze 

doen dit door op hun rug langs het oppervlak te gaan. 

 

VOEDING: De Botia lohachata is een omnivoor. Ze hebben dus een mengeling nodig 

van verschillende voersoorten. Geef ze dus afwisselend levend/diepvries voer maar ook 

vlokken wat bijvoorbeeld plantaardige voeding bevat. 

 

KWEEK: Deze vissen hebben alleen nog maar door toe vals kweken eieren afgezet in 

het aquarium. Er zijn tot nu toe geen succesvolle kweken geweest. 

Wat echter al wel bekend is over de kweek is dat de ouderdieren de eieren opeten. Er is 

dus geen spraken van broedzorg.

Vissen 
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Naam:  Nomaphila siamensis  

Familie:  Acanthaceae 

land: Zuidoost- Azië 

Hoogte:  >50 cm 

Licht:  Normaal/Veel 

Temperatuur:  22-28ºC 

Water hardheid:  Zacht/Medium 

pH:  5-8 

Plaats:  Achtergrond 

Plantsoort:  Stengelplant 

 

 

 

 
 

 

 

Omschrijving: 

Rechtop staande stengelplant met bladeren die kruisgewijs, 1-5 cm gesteeld zijn. Het 

blad is smal eivormig of elliptisch met een lengte van 10-20 cm en 3-7 cm breed. De 

bladeren kunnen een rood/bruinige kleur of olijfgroene kleur krijgen. Het is een zeer 

aanbevelenswaardige en snel groeiende stengelplant. In principe is hun lichtbehoefte 

weliswaar slechts matig maar de planten worden beduidend krachtiger en gedronge-

ner als ze intensief belicht worden. Als bodem is kiezel of gewassen zand voldoende. 

Een sterk opvallende groei kunt u krijgen wanneer de plant voor de wateruitstroming 

staat. 

Planten 
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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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Nitrietvergiftiging lijkt uiterlijk op zuurstofgebrek.  
De ademhaling van de vis gaat sneller dit is aan de hefti-

ge kieuwbewegingen te zien. De vis hangt dicht onder het 

wateroppervlak. Opvallend is dat de vis met nitrietvergif-

tiging zich veel tegen blaadjes en voorwerpen aanschuurt 

alsof hij jeuk heeft en er niet vanaf komt.  

De vis kan vrij bleek of grauwe kleuren hebben, de kieu-

wen kunnen rood van kleur zijn. De vinnen hangen er 

zwakjes bij. Het lijkt alsof de vis uitgeput begint te raken. 

De vis stikt inwendig omdat de nitriet het zuurstof-

transport in het bloed blokkeert. Al deze symptonen wij-

zen op Giftigheid van Nitriet - NO2.  

 

Nitrietvergiftiging kan komen door:  

 Teveel voeren 

 Verstoorde bacteriehuishouding 

 Teveel vissen in het aquarium 

 

Het filter heeft teweinig capaciteit 

Bij gevoelige vissoorten kan dit komen door zuurstofrijk en snelstromend water, ver-

minder dan de stroomsnelheid.  

 

Om snel in kritieke toestand je nitrietgehalte te veranderen moet je 40% van het water-

verversen. Maak tijdens de waterverversing gelijk de bodem schoon. Voer  je vis-

sen een tijd niet. Voeg tijdelijk geen middelen aan het water toe, ook geen middeltjes 

voor je planten. Gebruik tijdelijk geen zuurstof toevoeging en bruissteentjes. Na het 

waterverversen en de bodem te hebben schoongeheveld wacht je eerst tot de vis zich 

helemaal heeft hersteld. Laat vooral de vis verder met rust tijdens zijn herstelperiode, 

hij heeft al zijn kracht nodig om snel te kunnen herstellen. Na volledig herstel kan je 

weer langzaam beginnen met matig voeren.  

Zoals hierboven is vermeld kan de nitrietvergiftiging door verschillende oorzaken ko-

men. Probeer na te gaan wat de oorzaak is geweest om een tweede vergiftiging te voor-

komen.  

 

 

Nitrietvergiftiging  

Vervang nooit de filtermassa's tijdens het waterverversen.  

 Filters mogen niet allemaal tegelijk worden vervangen, hierdoor verstoor je ook de 

nitriet afbrekende bacteriÃ«n van het filtersysteem.  
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Danio Choprae  / Glowlight Danio 

Familienaam: Cyprinidae 

Geslacht: Danio 

Soortnaam: choprae 

Herkomst: Azië 

herkomst:  Azië 

max.grootte: 3 cm 

temperatuur:  22-26 graden 

ph:  6.5-7.5 

GH: 1 – 12 

Dieet: Carnivoor 

Verband: School 

Broedgedrag: Vrijlegger 

Zone:Midden- Boven 

Temperament: Agressief naar soortgenoten 

 

De Glowlight Danio is een hele kleine vis die goed in scholen leeft en met andere klei-

ne vissen. 

 

Het zijn kleine springers, dus zorg voor een dekruit om het aquarium mee af te sluiten. 

Zoals zo vaak; veel beplanting aan de randen van het aquarium maar hou voldoende 

zwemruimte vrij in het midden. 

Verder wortels en kienhout gebruiken als decoratie. 

Een donkere bodem en gedempt licht zorgen ervoor dat de kleuren beter uitkomen. 

Verder is de Glowlight Danio een echte alleseter, als het eten maar niet te groot is en 

wordt afgewisseld 

 

Kweken 

Het kweken van de Glowlight Danio is vrij eenvoudig. 

Gebruik een afzetrooster en fijn bladerige planten. 

Tussen de planten wordt de eitjes gelegd en bevrucht. 

Verwijder de ouders hierna. 

Binnen 3 dagen, afhankelijk van de temp., komen de jongen uit. 

Met infuus en daarna Artemia-Naupliën kunnen ze worden grootgebracht. 

Vissen 
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Black Molly  
Temperatuur:  22 - 27 graden. 

PH:  7,5 - 8 

GH:  10 - 30 

 

Herkomst: De stamvorm vindt men in de zoete en 

brakke wateren van Mexico tot Venezuela. In de aqua-

rium handel worden bijna geen wildvang exemplaren 

aangeboden maar is het veelal nakweek uit Azië.  

 

Uiterlijk: Lengte 10 cm. De naam zegt het al een beet-

je, deze vis dankt zijn naam aan zijn zwarte kleur. In de natuur is hij echter olijfgroen met hier en 

daar zwarte stippen. Er zijn tegenwoordig vele kweekvormen en kleurvarianten in de omloop 

zoals de Goud Molly, Groene Molly, Sluiierstaart Molly, Dalmatier Molly en Zilver Molly. Hij 

heeft een grote rugvin, zijn bekje heeft meestal 2 dikke lippen die naar boven staan. Het mannetje 

heeft een gonopodium, het vrouwtje is groter dan het mannetje. Er bestaat ook een andere variant 

die met 6 centimeter beduidend kleiner blijft.  

 

Inrichting: Voor deze vissen is een aquarium nodig van minimaal 80 centimeter. De bak kun je 

inrichten met dichte beplanting, kienhout en stenen, gebruik ook drijfplanten, als er ook maar 

voldoende zwemruimte aanwezig blijft. Zorg ook voor genoeg schuilplaatsen. 

 

Om ziektes te voorkomen moet er voor de Poecilia sphenops - Black Molly wat zout aan het 

aquariumwater worden toegevoegd en moet je ze houden in redelijk hard water. De nakweek 

exemplaren uit Azië/Tjechië zijn veelal zwak en gevoelig voor ziektes.  

De ervaringen van een hobbykweker laten zien dat de Poecilia sphenops - Black Molly beter op 

hogere temperaturen kunnen worden gehouden van zelfs wel 27 tot 30 graden. De kleinere vari-

ant (6 centimeter) mag ook wat koeler tot een graad of 25). Ze zijn dan blijkbaar minder gevoelig 

voor ziektes.  

 

Karakter: Deze vissen kun je het beste in een harem houden, dus 1 mannetje en meerdere vrouw-

tjes. De stamvorm is niet zo veeleisend, de zwarte kweekvorm is iets ziektegevoeliger, daarom 

moet je ook vaak waterverversen. Het is niet altijd zo´n vredelievende vis tegen andere vissoor-

ten, houdt ze alleen samen met soorten die van zich af weten te bijten. Je vindt ze meestal in de 

middelste en bovenste waterlagen.  

 

Kweek: De kweek is vrij makkelijk, toch mag je een Black Molly niet in een klein kweekbakje 

plaatsen (van 5 bij 10) anders raakt het vrouwtje volledig in de stress. Dit kan tot gevolg hebben 

dat de jonkies te vroeg geboren worden en niet volgroeid zijn, zo zul je de jonkies dood in het 

bakje vinden. Als je in het aquarium zorgt voor voldoende drijfplanten waarin de kleintjes zich 

kunnen verschuilen kun je best wel wat overhouden en ze dan overbrengen naar een kweekbak.  

Vissen 
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Wetenschappelijke naam:  Hygrophila polysperma 

Nederlandse naam:  Belgisch groen 
Max hoogte:  40 cm 
Distributie:  Zuidoost - Azië, India 
Habitat:  Rivieren en langzaam be
 wegende beken 
Substraat:  rijk aan ijzer, fijn sub
 straat. 
Plaatsing in aquarium:  Achtergrond 
Verlichting:  Veel 
Temperatuur:  18 - 30 ° C 
pH:  5 - 9 
DH:  6 - 20 
Groeisnelheid:  zeer snel 
 
Hygrophila polysperma is een makkelijke aquarium plant, die veel tolereert en over-
leefd waar vele andere aquarium planten zullen bezwijken. De bladeren zijn korter (4 
cm) en smaller (1 cm) dan H. stricta en H. corymbosa en zijn licht groen, soms rood-
bruin van kleur. 
  
De plant groeit het best in zacht water met een temperatuur tussen de 22 tot 28 ° C. 
Onder intensieve verlichting, zal de plant opvallend sterk groeien en schieten de top-
pen omhoog. In slecht verlichte aquaria kan duidelijk worden opgemerkt dat de plan-
ten normaal zal groeien, maar dat de groei langzamer is en de scheuten kleiner blij-
ven. Wanneer de plant aan het oppervlak komt, worden de bladeren rood en compact. 
De ondergrond speelt slechts een ondergeschikte rol voor de planten voeding. Een 
extra CO2-bemesting zal in het algemeen de groei ondersteunen, maar is niet vereist 
voor deze soort. 
  

De scheuten moeten worden bijgesneden om de 2-4 weken als ge-

volg van hun snelle groei. Vermeerdering vindt plaats door middel 

van zijscheuten. Hygrophila polysperma is vooral geschikt in nieuwe 

aquaria. Bloemvorming komt slechts zeer zelden voor.

Planten 
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Pangio kuhlii  

Herkomst:  Zuid-Oost Azië 

Maximale lengte:  12 cm 

Plaats in het aquarium:  Bodem 

Hoeveelheid licht:  schaduw  

Temperatuur:  22 tot 26C 

Moeilijkheidsgraad:  gemakkelijk 

Leeftijd:  2 tot 5 jaar 

Temperament:  Zeer vreedzaam 

 

 

Dit is een leuk visje om toe te voegen aan uw vissen bestand. Je ziet ze niet zo vaak, 

maar als  je er dan eentje door je bak ziet grondelen is dat extra leuk. Rond schemering 

zijn ze het meest actief, als u de visjes vaker wilt zien is wat gedempt licht dus aan te 

raden. Deze modderkruipers worden ongeveer 12cm lang. Ze eten alle restafval van de 

bodem, levend of diepvriesvoer wordt zeer op prijs gesteld. Ook wordt aangeraden om 

zinkend granulaat te voeren zodat ze niks te kort krijgen.  

 

Verspreiding: 

Deze beestjes leven in een wijd gebied van Zuid-Oost Azië. Daar zijn ze te vinden in 

stilstaand of zeer traag stromend water, met een zand of slijkbodem.  

 

Aquarium vereisten: 

Veel verstopplekken zijn nodig waar het beestje lekker tussen kan wroeten. Kienhout, 

stenen en veel beplanting is benodigd, hier kunnen holen in ontstaan wat het beestje 

zeer op prijs stelt. 50 cm aquarium is de minimale grootte. Deze visjes zijn zeer sociaal 

naar hun eigen soort. Hierom word aangeraden om drie modderkruipers in een 50cm 

bak te doen en elke 10cm één erbij te doen (bijvoorbeeld in een 70cm bak kunnen er 

vijf).  

 

Kweek: 

De kweek is zeer lastig, maar niet onmogelijk.  

Omdat het geslacht bijna niet te bepalen is, kan er het best een grote groep bij elkaar 

worden gezet. Nu moet er gewoon op de visjes gelet worden. Als er een zeer dik visje 

zwemt is dit waarschijnlijk een vrouwtje met eitjes. Als deze zeer snel afslankt bete-

kend dit dat ze waarschijnlijk de bevruchte eitjes in een holletje verstopt heeft. 

 

Geschikte combinaties: 

Zeer vredelievend. Laat planten, slakken, geleedpotige en vissen met rust. 

 

 

Vissen 
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Tropische vissen kwekers maken gebruik van de 

wilde amandelboom (Terminalis catappa) - ook 

wel Tropische amandelboom of Zeeamandel-

boom genoemd. 

Ze gebruiken de blaadjes van de boom die op 

natuurlijke wijze gerijpt en gedroogd zijn in de 

zon. Het blad wordt gebruikt om beschimmelen 

van eitjes tegen te gaan en dient tevens als voedsel. Een groot stuk blad wordt 

op het wateroppervlak gelegd waardoor er een anti bacteriële werking in gang 

wordt gezet. Door dit op het juiste moment te doen worden de eieren be-

schermd tegen infecties en ontwikkeld zich onder het blad een massa infuus-

diertjes die tevens als voedsel dienen voor de larven die uit de eitjes komen. De 

wilde amandelboomblad biedt op natuurlijke wijze bescherming doordat de 

stof tannines waaronder looizuren vanuit het blad in het water vrijkomt die de 

infecties tegen gaan. 

Het is ook een soort natuurlijk medicijn voor de vissen en een goede plek voor 

de meervallen om onder te liggen, vissen knabbelen eraan. Voor garnaaltjes is 

het ook goed voedsel en gezond. Wel verkleurd je water ietsjes. 

Na ongeveer 2 weken is het blad uitgewerkt  

De stoffen zijn dan afgegeven en het blad dient dan te worden vervangen. Het 

oude blad kan echter dan wel als aanvullend voedsel in het aquarium achterblij-

ven. Het wordt graag gegeten door meervallen, kreeften en garnalen. 

 

catappa 

De amadelboom bladeren worden in Sri Lanka met de hand geplukt en ver-

werkt. 
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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:   

 

S. van Kerkvoorde 

 
 

 

 

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/

