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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. 
 
 nog Per 2018 
Lidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar € 58,00 € 74,00 

 

Lidmaatschap: (inclusief clubblad) per kalenderjaar € 37,50 € 51,00 
 

Jeugdlidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar € 30,00 € 66,00 

 

Donateurschap: (inclusief clubblad) per kalenderjaar € 30,00 € 35,00 
 

 

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  

  

 14-10-2017 Opendag 10:00 tot 17:00 

 15-10-2017  Opendag 10:00 tot 17:00 

 18-11-2017 Vivarium 10:00 

 19-11-2017 Vivarium 10:00 

  

Kantinemedewerkers 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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 In de afgelopen weken is er weer het nodige veranderd en zelfs verbeterd. Wat waar-

schijnlijk de meeste leden niet gemerkt hebben is dat niet alleen de verwarmingsketel is 

vervangen door een nieuw hoogrendement exemplaar, maar dat er ook een buitenge-

woon slim apparaatje door Riekus in elkaar is geknutseld.  

Dit apparaatje stuurt de verwarming van de visbeurs aan op basis van de temperatuur 

van het aquariumwater. Dit betekent dat het in de visbeurs prima geregeld is voor de 

vissen en voor ons is het zoals gebruikelijk ‘lekker subtropisch’. Omdat we nu slechts 1 

ketel hebben wordt hiermee niet alleen de visbeurs verwarmd, maar ook de kantine. 

Hier komt het vernuft van het apparaatje volledig uit de verf, want met het aansturen 

van 2 afzonderlijke kleppen wordt de temperatuur van de kantine apart geregeld. Een 

mooie oplossing dankzij onze eigen Willie Wortel Riekus. 
 

Ook met het aquarium in de kantine, gaat het steeds beter. Ongeveer alle kinderziektes 

hebben we de revue zien passeren, maar nu begint het er op te lijken. De alg is redelijk 

overwonnen, de meeste plantengroepen ontwikkelen zich voorzichtig en de experimen-

ten met het licht en het water beginnen haar vruchten af te werpen. De prachtige grote 

school Citroentetra’s is een lust voor het oog en hebben, tegen de verwachting is, zelfs 

al voor wat nageslacht gezorgd. Onder het toeziend, kritisch oog van onze kampioen is 

ook de compositie in de bak  aangenaam bijgesteld en kunnen we langzamerhand spre-

ken van een echte eye-catcher. Met dank aan Riekus en Hans die op zaterdag het nood-

zakelijke onderhoud plegen.  
 

Recent vertelden enkele leden mij dat ze met een nieuwe bak zijn gestart. Prachtige 

plannen, schitterende verhalen en mooie resultaten. Het is de bedoeling om een aantal 

van deze avonturen, compleet met foto’s in ons blad terug te gaan zien. Mocht je dit 

lezen, zie het dan als een uitnodiging om de redactie eens blij te maken met een paar 

mooie foto’s van je bak of een leuk verhaal over je hoogte- en natuurlijk dieptepunten 

als aquariaan. 
 

In mijn eigen bak ben ik al weer enige tijd geleden gestart met het toevoegen van plan-

tenvoeding en de eerste resultaten zijn al zichtbaar. Met name de wat gele bladkleur 

van sommige planten maakt plaats voor mooi groen, de ‘koppen’ worden groter en de 

groeisnelheid is toegenomen. Nu ik de verschillen zie moet ik eigenlijk vaststellen dat 

ik de planten in de afgelopen jaren tekort gedaan heb. Laat je door de medewerkers van 

de visbeurs maar eens ‘overhalen’ om wat extra ijzer of plantenvoeding te gaan gebrui-

ken en ervaar zelf het verschil.  
 

Hoewel het afgelopen zaterdag, ondanks het mooie weer, gezellig druk was bij de Glas-

baars nodig ik iedereen van harte uit om (weer) eens te komen kijken. We hebben weer 

een mooi aanbod van planten en vissen, waaronder enkele bijzondere! Zoals gebruike-

lijk is er iedere zaterdag en woensdagavond weer veel kennis en kunde ‘in huis’ om al 

je vragen te beantwoorden en is de koffie nog steeds gratis! 

Tom Wensink 

Achter de schermen van de Glasbaars 
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Hygrophila stricta tai  

 

Familie Acanthaceae 

Herkomst Azië 

Plaats Achtergrond 

Hoogte 15-45 cm 

Licht Matig 

Temperatuur 22-28 °C 

Groeisnelheid Gemiddeld 

Kweekgemak Laag 

Ph 5,5-8 

 

planten 
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Hier in “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars maan juni nu dus we hebben 

met het blad ook een zomer stop. Maar de aquariums blijven wel de aandacht nodig 

hebben en zeker ook in de zomer.  Heb je vragen e-mail 

ons dan gerust. En geef ons de tijd om  de vraag na te kun-

nen kijken. 

 

Willem is zo goed geweest om een bel ronden te doen 

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

denbestand. We missen nog steeds een aantal adressen en 

die mensen kunnen binnenkort weer gebeld worden voor 

hun e-mail.  

 

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 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
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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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DE VISSEN 
De Boraras naevus is pas in 2001 ontdekt en in 2011 

door Conway en Cottelat beschreven. Samen met de Bora-

ras brigittae (Vogt), Boraras maculatus (Duncker), Bora-

ras merah (Kottelat), Boraras micros (Kottelat & Vidthay-

anon) en Boraras urophthalmoides (Kottelat) vormen het 

hele geslacht Borgras binnen de familie Cyprinidae.  
 

BESCHRIJVING 
Deze soort blijft zeer klein. Een volwassen vrouw kan een 

centimeter of 2 worden, de mannen blijven zelfs nog iets 

kleiner. In tegenstelling tot de andere Boraras soorten is bij de Boraras naevus een verschil 

in kleur te zien tussen de man en de vrouw. De man is veel feller gekleurd dan het vrouwtje. 

De voorste donkere vlek op de flank is bij de man ook groter dan bij de vrouw. De vrouw is 

echter wel wat voller en groter dan de man. De man kleurt oranje/rood waar de vrouw een 

wat blekere variant hiervan is.  

Deze soort is een echte scholenvis en moet dan ook met meerdere soortgenoten samen wor-

den gehouden. Ze zijn redelijk timide, hierdoor (en natuurlijk hun geringe afmeting) zijn ze 

niet echt geschikt als scholenvis in een gezelschaps aquarium. Als je ze houdt in een wat 

grotere school vanaf zo'n 10 visjes kun je hun natuurlijke onderlinge gedrag zien en zijn ze 

ook wat minder verlegen. Doordat de mannen dan onderling kunnen strijden om de vrou-

wen zullen ze ook wat fellere kleuren laten zien.  
 

BIOTOOP 
Deze kleine vis wordt uitsluitend gevonden in Thailand waarbij het type exemplaar is ge-

vangen in een moeras zo'n 83 kilometer ten noorden van de stad Surat Thani. Ze worden 

verder gevonden in het stroomgebied van de Tapi River. Er zijn verder soortgelijke visjes 

gevonden elders in Thailand die heel erg op deze soort lijken.  

De vissen komen voornamelijk voor in moerassen en drasland in helder water waar ze be-

schutting zoeken tussen dikbegroeide gedeeltes van het water. 
 

DIEET 
In het wild eet deze micro jager klein levend voer zoals kleine insecten, wormpjes, kreeft-

achtigen en zooplankton. In het aquarium kunnen ze worden gevoerd met klein droogvoer 

afgewisseld met klein diepvries of levendvoer zoals artemia en watervlooien. 
 

HET AQUARIUM 
Het aquarium voor deze kleine visjes moet naar verhouding redelijk groot zijn. De mannen 

vormen bij de paring een tijdelijk territorium waaruit ze de andere mannen wegjagen. Voor 

een groepje vanaf zo'n 10 visjes is een aquarium nodig van minimaal 40 centimeter lang. 

Het aquarium kan worden ingericht met veel planten waartussen de vissen een veilig heen-

komen kunnen zoeken. De bodem kan bestaan uit zand of fijn grind. De temperatuur van 

het water kan liggen tussen de 24 en 28 graden maar let op: In de natuur hebben vissen te 

maken met schommelende temperaturen. Gedurende lange tijd vissen op de minimum of 

maximum temperatuur houden is niet altijd gewenst en kan de gemiddelde levensduur van 

de dieren bekorten. 

 

Vissen 

http://www.mapress.com/zootaxa/2011/f/zt03002p051.pdf
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Ophiopogon kyoto  

 

Familie  Liliaceae 

Herkomst  Azië 

Plaats  Voorgrond 

Hoogte  5-10 cm 

Licht  Weinig 

Temperatuur  18-26 °C 

Groeisnelheid  Langzaam 

Kweekgemak  Laag   

Ph  5,5-7,5 

 

 

 

 

 

 

 

Planten 
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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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Melanotaenia lacustris 

 

Werelddeel:  Australië 

Land/meer:  Nieuw Guinea 

Vindplaats: Soro Rivier, Kikori Rivier, Kutubu meer ( lake Kutubu) 

Categorie:  Regenboogvissen (Melanotaeniidae) 

Nederlandse naam:  Blauwe Regenboogvis 

 

Synoniem:   

Dieet aquarium: Alles eter 

Dieet natuur: Alles eter 

Moeilijkheids graad:  4 

Voortplanting:  Eierleggend 

Geslachtsonderscheid 

 

Vanaf halfwas door het kleurverschil 

Lengte man:  12 Centimeter 

Lengte vrouw:  12 Centimeter 

Samenstelling : Schooltje 

(vanaf 6 stuks) 

Karakter:  Vreedzaam  

Gedrag:  Vreedzaam 

Zone:  Middel  

Stroming:  Zwak tot matig  

 

Milieu 

Ph. 7,0-8,0  

Kh/Gh 8.0-15.0 

Temperatuur: Min. 20 °c max. 25 °c     

 

Extra informatie 

De mannen van de Melanotaenia lacustris kleuren het mooist  als er manlijke soortge-

noten in het  

schooltje ziten en goede man / vrouw verhouding is noodzakelijk minimaal 1 man met 

1 vrouw. 

De Melanotaenia lacustris is vatbaar voor slechte waterkwaliteit met name nitraat en 

nitriet gehalte om 

dit onder controle te houden is regelmatig water verversen noodzakelijk. 

Een van de vindtplaatsen van de Melanotaenia lacustris is Kutubu meer dit meer is een 

van de grootste meren van Nieuw-Guinea. 

Zoals de meeste regenboogvissen uit de Melanotaenia familie geven ze de voorkeur 

aan hardwater. 

 

 

Vissen 
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Waarom onze keuze voor deze groep vissen ??? 
Wij werden op slag verlief bij het zien van de Pauwooggoby en daar na gekeken te 
hebben waar ze vandaan kwamen. Door ingevingen van enkele leden van onze ver-
eniging om eens te kijken welke vis er nog meer vandaan komt die ons hebben doen 
besluiten om over te stappen naar deze mooie variant van de vissoorten uit Nieuw 
Guinea. De mooie kleurenpracht en het diervriendelijke karakter van de onderlinge 
visjes en tegenover de medebewoners hebben we besloten voor deze biotoop . Mooi 
is het beeld van de verschillende scholen van links naar rechts te zien zwemmen . Dat 
is een groot voordeel van een 2 meter aquarium. Maar door deze keuze hebben we 
ook weer veel op de kop gehaald. Hoe ziet het er uit onderwater wat kom je tegen 
van hout , stenen en planten dat is nog wel een heel gezoek want Nieuw Guinea ligt 
niet naast de deur om even een kijkje te nemen. 
 
Het bestand bestaat uit de volgende groepen vissen die we aangeschaft hebben . 
***  Pseudomugil furcatus  Regenboogzalm SM. Vorkstaart   25 stuks. 
***  Tateurndina  ocellicauda  Pauwooggoby M. grondel   20 stuks. 
***  Melanotaenia praecox  Regenboog diamand M.   14 stuks. 
***  Melanotaenia boesemani  Regenboogvisjes M.   6 stuks. 

De inrichting van het aquarium is nog niet compleet , er moet nog het één en ander 
aangepast worden. 
 
Hoe komt men aan zoveel visjes in één bestelling ??? 
Natuurlijk bij de vereniging . 
Zondag 7 mei heeft Tom Looijestein de order geplaatst 
en dinsdag 9 mei was de zending binnen . 
In 4 zakken en goed verpakt , hebben wij de visjes over-
genomen . Thuis gekomen hebben de zakjes  een uur 
laten wennen aan de nieuwe omgeving . Daarna losgela-
ten in het aquarium alwaar ze konden genieten van hun 
nieuwe leefgebied . Ze zijn nog klein en moeten nog flink 
groeien . Het is een pracht dit jonge grut in schoolvorm te 
zien zwemmen .  
 

Hoe stimulerend werkt de huiskeuring deel 3 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

17 

 
Vrouw Bets had het idee, bij het aan-
zien deze groep als uitbreiding van 
ons gezinsleven .  " Laat ik eens gek 
doen ". De volgende dag ( woensdag-
avond ) hadden we beschuit met 
blauwe en roze muisjes meegeno-
men . Dit onbekende verschijnsel was 
nog niet eerder gepresenteerd bij de 
club , althans niet voor zo'n gelegen-
heid volgens ons . Er werd door de 
aanwezige leden stevig gehapt en 
koffie gedronken om dit voedselpro-

duct te verorberen . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de zomer ( september ) kunnen wij meer schrijven over de voortzetting van vissen 
en aquarium . 
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Hygrophila salicifolia 

 

 
Herkomst: Zuidoost-Azië 

 

Hoogte: 80 cm 

Temperatuur: 18-24ºC 

Licht: Veel 

 

 

Omschrijving: 
de bladeren kunnen een lengte bereiken van 17 cm, waarbij de breedte dan 1,5 

cm bedraagt. 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 ellips-

vormig 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 om-

hoog en gaan bij het langer worden 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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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.egner.nl/
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Naam:  Sagittaria platyphylla  

Familie:  Alismataceae 

land: Zuid-Midden Amerika 

Hoogte:  10-20 cm 

Licht:  Gemiddeld/veel 

Temperatuur:  20-24ºC 

Water hardheid:  Medium 

pH:  5-8 

Plaats:  Middenzone 

 

 

 

 

Omschrijving: 
De Sagittaria platyphylla is een makkelijk te houden middenzone plant. Ze vormen 

uitlopers en ze kunnen op den duur grote groene velden ontwikkelen. Voordeel van 

deze planten is dat ze sterk zijn en bovendien zijn ze in verschillende watersamenstel-

lingen te houden. De Sagittaria is een moerasplant met bladeren in een rozet. De bla-

deren kunnen wel 20 cm hoog worden. Breed worden ze 1,5-2,0 cm, stevig en licht-

groen. De temperatuur moet niet te hoog zijn zo rond de 20-24 graden. Een voedselrij-

ke bodem (klei) is wel belangrijk. Het blijkt dat deze plant beter groeit bij een goede 

waterbeweging.  

Planten 
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Madagaskar regenboog 

Oorsprong : Afrika 

Lengte : 15 cm 

Min.lengte aquarium : 150 cm 

Wetenschappelijke naam   : Bedotia Geayi 

Familie van de : Atherinidae 

Zwemt : Bovenin-midden 

Waterstroming : zwak-matig 

Aquariumtemperatuur : 20-24 graden 

PH-waarde (zuurgraad) : 7-7,5 

GH-waarde (hardheid) : 12-16 

 

 

De Madagskar Regenboog is een vreedzame scholenvis. Het is wel een gevoelige vis 

voor de waterhuishouding. Ververs het water regelmatig en zorg voor een hogere PH-

waarde en hardheid. Ze zijn goed te houden met andere vreedzame en rustige vissoor-

ten. 

 

Voedsel en leefruimte 

Het aquarium kan naar eigen inzcht beplant worden maar de Madagskar Regen-

boog houdt wel van voldoende zwemruimte. Verder zijn ze alleseters, maar ze eten 

niks van de bodem. 

 

Kweken 

Per dag worden er tot 10 eitjes afgezet tussen de planten. De eitjes moeten verder met 

rust gelaten worden. Pas na ongeveer 9 dagen komen de jongen uit en hebben dan al en 

redelijke grootte. Geef ze meteen Artemia-Naupliën als voedsel. 

Vissen 
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Het aquarium inrichten 

 
Heb je net een aquarium gekocht, maar je weet nog niet goed voor welke aquarium 
inrichting je moet gaan? Dan kan dit artikel jou misschien helpen. 

 

De aquarium inrichting: praktisch 
Ga eerst na waar je je aquarium wil plaatsen. Dit doe je best niet op een te drukke plek 

(bijvoorbeeld de inkomhal), maar op een rustige, gemakkelijk bereikbare plaats. Ook 

de aanwezigheid van leidingwater is handig. 
Daarnaast is ook de afmeting van je aquarium belangrijk. Een extra lang aquarium is 

bijvoorbeeld mooi  voor een Iwagumi, terwijl je brede maten goed met de diepte kunt 

spelen. Hou ook rekening met je budget. Een plantenbak kost doorgaans meer doordat 

je voedingsstoffen moet toevoegen en eventueel een CO2-systeem moet kopen. 

 

Welk materiaal om het aquarium in te richten? 
In de aquariumwinkel vind je heel wat materiaal om je aquarium in te richten: lavas-

teen, Ardense steen, kienhout, wortelhout, planten, decoratie, grind, … Denk op voor-

hand goed na wat je wil maken van je aquarium. Wil je gaan voor een lay-out met veel 

hout? Of liever iets met stenen (bijvoorbeeld een cichlidenbak)? Of een combinatie met 

heel veel planten? 
Vergeet niet decoratiemateriaal altijd goed te wassen en eventueel te koken (indien 

mogelijk) vooraleer je het in je aquarium plaatst, beter voorkomen dan genezen! 

 

Het aquarium inrichten: welke stijl? 
Als je nog steeds niet goed weet hoe je je aquarium wil inrichten, kunnen de volgen-

de aquarium stijlen jou misschien creatieve ideeën geven! 
Het gezelschapsaquarium 

Het aquarium inrichten 

http://www.aquascaping-blog.com/46/plaatsen-aquarium
http://www.aquascaping-blog.com/367/iwagumi-aquarium
http://www.aquascaping-blog.com/491/aquarium-inrichten
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De meeste aquaristen beginnen bij een gezelschapsaquarium. Bij dit aquarium staan 

niet de planten centraal, maar eerder de vissen en wat leuke decoratiematerialen. Een 

gezelschapsaquarium vereist doorgaans minder onderhoud dan andere, meer beplante 

stijlen. 

Het Nederlandse aquarium 

  

 

  

 

 

 

 

 

Het Nederlandse aquari-

um vertegenwoordigt één van 

de oudste stijlen binnen de 

aquaristiek en is gekenmerkt 

door een sterke focus op ver-

schillende aquariumplanten. 

Nederlandse aquaria zijn 

meestal sterk gestructureerd 

met heel wat verschillende kleuren en bladvormen. Qua onderhoud is de-

ze aquariuminrichting veel veeleisender dan het gezelschapsaquarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquascaping-blog.com/199/nederlandse-aquarium
http://www.aquascaping-blog.com/199/nederlandse-aquarium
http://www.aquascaping-blog.com/491/aquarium-inrichten/gezelschapsaquarium
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Het Nature Style Aquarium 

  

 
  

Bij het Nature Style aquarium gaat men vooral de natuur nabootsen. In tegenstelling 

tot de Nederlandse stijl wordt hier eerder de “scène” of de “filosofie” op de voorgrond 

geplaatst in plaats van de aquariumplanten. Er wordt vaak gebruik gemaakt van voor-

grondplantjes en mossen. Wat betreft het onderhoud kunnen we deze stijl tussen het 

gezelschapsaquarium en het Nederlandse aquarium plaatsen. 

Het cichliden aquarium 

  

 

  

De naam zegt het al: 

een cichliden aquarium heeft 
maar één soort vis en dat zijn 

… cichliden. Deze vissen 

staan ervoor bekend planten op 

te eten of los te woelen. Een 

cichliden bak heeft dus meest-

al geen aquariumplanten 

(tenzij enkele soorten, bijvoor-

beeld Anubias of Vallisneria) 

maar enkel stenen en veel 

schuilplaatsen. Dit aquarium 

vergt het minste onderhoud 

van alle stijlen. 

Zoals je ziet zijn er heel wat dingen waar je mee rekening kunt houden bij 

het aquarium inrichten: plaats, budget, decoratiemateriaal, planten, vissen, … Maar 

uiteindelijk komt het op één ding neer en dat is persoonlijke smaak! 

 

http://www.aquascaping-blog.com/12/nature-style-aquarium
http://www.aquascaping-blog.com/580/cichliden-aquarium-inrichten
http://www.aquascaping-blog.com/491/aquarium-inrichten/nature_aquarium
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Lilaeopsis carolinensis  

 

Familie Apiaceae 

Herkomst Noord Amerika 

Plaats Voorgrond 

Hoogte 5-10 cm 

Licht Matig 

Temperatuur 22-28 °C 

Groeisnelheid Langzaam 

Kweekgemak Gemiddeld 

Ph 6,5-8 

 

 

 

 

 

Lilaeopsis carolinensis heeft veel weg van rommelig gras. Een lekker wild grasveldje is 

zo samengesteld als u er een paar naast elkaar plaatst. De Lilaeopsis Carolinensis is ook 

leuk in combinatie met Eleocharis.  Lilaeopsis carolinensis Familie Apiaceae   Her-

komst Noord Amerika   

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:   

 

R.  Regtop 

M. Vlaming 

A.  de Wit 
 

 

 

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 

 

 

Het is vandaag zonnige hemelvaartsdag een goede gelegenheid om heerlijk in de zon te 

liggen , maar nu het gelijk ook een stuk warmer word is de kans op blauwe alg ook een 

stuk groter mocht het aquarium te warm worden zet dan de kap een stukje open en laat 

het goed ventileren , mocht u net te laat wezen dan hebben wij de medicijnen tegen 

blauwe alg in voorraad. 

 

Oppervlakteafzuiger eigenlijk was alleen die van Eheim in de handel maar de groei 

wereldwijd van aquariumliefhebbers  groeit snel en met de opkomst van de Nanoaqua-

rium is er ook de vraag naar kleinere varianten dus gezocht en gevonden een kleine 

oppervlakteafzuiger en natuurlijk voor een klein prijsje € 9,95 

 

Eigenlijk een onmisbaar stukje gereedschap voor het planten van planten in het aquari-

um de pincet dit verlengstukje van onze handen is veel fijner dan onze vingers en je 

kan makkelijker per stengel de plant in de bodem zetten we hadden al de wat langere 

pincet maar nu zijn er twee korte ingekocht met een rechte bek en een gebogen bek 

voor € 4,95 

 

Ook weer binnen gekomen zijn de PH-pen en de PH voeler respectiefelijk € 12,95 en € 

19,95 

 

Een geheel nieuw visje in ons assortiment is de Boraras Nauvus een klein rood visje 

verwant aan de Rasbora is geschikt voor de wat kleinere aquaria ik moest hem zelf 

even opzoeken op het internet en kon hem eigenlijk niet vinden in een Nederlandse 

webshop wel in Amerika maar daar schrok ik toch wel van de prijs per stuk voor $ 

17,99 gelukkig hebben wij hier Euro’s want hier is hij maar € 1,50 

Tom Looijestein 

 

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

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/

