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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

 21-10-2017 Jaarlijkse huiskeuring afhankelijk 

 18-11-2017 Vivarium 10:00 

 19-11-2017 Vivarium 10:00  

 25-11-2017 Presentatie huiskeuring 19:00 

 

Kantinemedewerkers 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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 Zo mooi als de ‘onderwaterwereld’ in Kroatië was, zo dra-

matisch zag mijn aquarium er uit. Snel groeiende waterplan-

ten hadden de totale oppervlakte bedekt met als gevolg dat 

daaronder het gebrek aan licht een redelijke ravage had aan-

gericht onder het resterende plantenbestand. Met de vissen 

en de garnalen ging het overigens uitstekend doordat ze met 

zekere regelmaat gedurende de vier weken gevoerd werden. 

Enig puntje was, dat dit zeer ruimhartig is gedaan waardoor 

deze verwennerij de waterkwaliteit behoorlijk negatief had 

beïnvloed. Volgende keer toch maar een voederautomaat? 

 

Maar wat te doen met de plantenpuinhoop! Ik weet niet hoe 

het jullie vergaat, maar als ik in een hoekje begin met reor-

ganiseren, kan ik niet goed stoppen. Resultaat...in twee da-

gen een ‘nieuwe’ bak met een nieuwe indeling, een stevige 

waterwissel en grondig schoongemaakt. Wat is het weer  genieten! 

 

Ook ben ik meteen weer gestart met plantenvoeding en na een week is het verschil al te 

zien. Het uitgangspunt is dat goed groeiende planten niet alleen mooi zijn om naar te 

kijken, maar dat de algen (veel) minder kans krijgen om zich te ontwikkelen.  

 

Bij onze onvolprezen visbeursinkoper Tom, heb ik weer een bestelling gedaan.  

 

 

Afgelopen woensdagavond was het weer gezellig druk en hebben we weer enkele nieu-

we leden kunnen verwelkomen. Zoals gebruikelijk is er iedere zaterdag en woensdag-

avond weer veel kennis en kunde ‘in huis’ om al je vragen te beantwoorden en is de 

koffie nog steeds gratis! 

Tom Wensink 

Vakantiepret versus aquariumverdriet! 

Een groep van 12 Melanotaenia Boesemani. 

Met een lengte van ongeveer 10 cm een 

prachtige vis, maar wel een die behoorlijk 

wat ruimte nodig heeft.  Dus als je een be-

paalde vis zoekt die we niet in de visbeurs 

hebben zwemmen, aarzel niet om ze te be-

stellen! 
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Beste leden van De Glasbaars, 

U heeft allemaal bericht gehad van de contributie opbouw die vanaf 

2018 ingaat. 

Als u wilt veranderen van lidmaatschap vorm dit gaarne voor 01-11-

2017 aan mij doormailen  penningmeester@deglasbaars.nl 

Dan kan ik dit wijzigen in ons bestand zodat ik het juiste bedrag kan in-

casseren in de maand November van u rekening. 

 

Hierbij de uitleg van de opbouw contributie a.v.De Glasbaars zoals is 

goedgekeurd op de algemene leden vergadering van 21-04-2017 

De afdracht aan de NBAT wordt 1 op 1 doorberekend aan de leden 

Basis contributie/donateur = 35,00 per jaar  

Lid  met de mogelijkheid om mee te doen met de NBAT keuringen =  

35,00+16,00 = 51,00 per jaar 

Lid met de mogelijkheid om mee te doen met de NBAT keuring en het 

Aqauriumblad = 35,00+16,00+23,00= 74,00 per jaar 

Jeugdleden tot en met 18 jaar met de mogelijkheid om mee te doen met 

de NBAT keuringen =35,00+8,00+23,00= 66,00 per jaar 

Ik hoop dat er nog steeds leden opstaan die ons team willen versterken 

we komen nog steeds mensen tekort om de vereniging soepel draaiende 

te houden geef u op 

 

 

Willem Hiddingh  

Nieuws van de penningmeester 

mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
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Vakantie is weer voorbij dus het is ook weer tijd voor een nieuwe  “Tussen lange Jaap 

en Kuitje” van de Glasbaars. Hebben jullie aquariums het goed gedaan met deze dagen 

en aan  de buren gevragen of ze de vissen willen voeren  

en de planten water te geven. 

 

Nu wordt het hoogtijd om van een boekje over te stappen 

naar het digitale blad. Iedereen heeft nu zo als ze hebben 

beloofd hun e-mail ingeleverd.    

 

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  

 

http://www.reefbuilders.nl/
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Antennebaars. 

Dit visje heeft in een aantal ja-
ren tijd al verschillende veran-
deringen in zijn wetenschappelij-
ke voornaam gehad. Van Apisto-

gramma naar Mikrogeophagus 
en nu heet hij officieel Papilio-
chromis ramirezi. 

De antennebaars komt van oor-

sprong uit Zuid-Amerika en wel 
uit Venezuela om precies te zijn. Hij houdt van zacht water, een GH-waarde 
van ongeveer 3-4, en een PH-waarde lager dan 7. De temperatuur mag vari-
ëren tussen de 24 en de 30 graden. 

De antennebaars wordt ongeveer 3 tot 4 cm lang. Het verschil tussen man 
en vrouw is vrij makkelijk te zien, het vrouwtje heeft een kortere rugvin dan 
de man en de buik van het vrouwtje is voller en heeft vaak een rode vlek op 
de buikwand. 

Het mannetje links en vrouwtje rechts. 
Antennebaarsjes kunnen ook heel goed gehouden worden in een wat kleiner 
aquarium. Van de kleine cichliden is deze vis een van de populairste. Het is 
ook een vis die zeker aan te bevelen is in een gezelschapsaquarium. 

Als u het paartje antennebaarsjes goed wil observeren, kunt u het best een 
kleine rotspartij aan de voorzijde van het aquarium maken. 

Het kweken gaat niet altijd eenvoudig. Het zijn 
eierleggende visjes, het legsel is tussen de 100 en 
150 eitjes. Beide ouders zijn actief bij de zorg 
voor het legsel. Na twee dagen komen de eitjes 
uit en met nog eens 4 dagen zwemmen de jongen 
al rond het nest. Dit onder het toeziend oog van 

de ouders, die dan ook zeer waakzaam zijn en 

alles wat maar in hun buurt komt, verjagen. He-
laas komt er van een legsel niet vaak wat terecht 
omdat de eitjes beschimmelen of worden opgege-
ten door andere vissen.

Vissen 
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hygrophila-salicifolia 
  

 

 

Herkomst: Zuidoost-Azië  

Hoogte: 80 cm 

Temperatuur: 18-24ºC 

Licht: Veel 

 

 

Omschrijving: 
de bladeren kunnen een lengte berei-

ken 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 el-

lipsvormig 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 worden enigszins torderen. Het best komt de 

plant tot zijn recht als we hem in een bosje plaatsen tegen een donkere achter-

grond. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Planten 
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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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Colisa labiosa / dwerg gourami / diklip gourami 

 

max.grootte: 6 cm 

tempratuur:24-27 

ph:6,5-7,5 

de mannetjes worden gemiddeld 6 cm en de 

vrouwtjes een stukje kleiner rond de 5cm. Ook 

zijn de mannetjes mooier gekleurd dan de 

vrouwtjes vooral bij wildvang gourami;s zie je 

dit verschil goed. 

 

Karakter: een vreedzame vis die niet agressief is naar andere vis soorten toe,het 

vrouwtje is vaak een stuk schuwer dan het mannetje . 

wel is het zo dat het mannetje wel eens achter andere visjes aanjaagt. 

ik hou het op dat hij zijn teritorium nog moest vinden en dat de vissen aan elkaar moes-

ten wennen. 

 

Verzorging: Je kan ze als koppeltje houden of als harem, ik heb eerst een koppeltje 

gehad maar omdat de mannetjes soms erg dominant kunnen zijn, wat bij mij het geval 

was heb ik er een vrouwtje bij gezet omdat mijn andere vrouwtje helemaal gestressed 

werd 

 

Voeding: deze vis is eigenlijk een alles eter. 

Ze eten dus levend voer diepvries voer en droogvoer. 

Aquariuminrichting: deze visjes kun je houden vanaf een bak van 60CM maar ik vind 

80 CM meer op zijn plaats, vanwege dat vooral mannetjes een redelijk groot territori-

um afzetten( bij mij is dat teminste zo) 

een goed beplante bak is een pre, met natuurlijk drijfplanten erin zodat het mannetje 

een mooi nestje kan maken. 

Ze stellen schuiplaatsen erg op prijs, vooral de vrouwtjes heb ik zelf gemerkt omdat het 

mannetje constant achter ze aanzit. En op deze manier kunnen ze even de rust vinden. 

Kweek,  De kweek ervan is niet al te moeilijk, 

Het mannetje bouwt een schuimnest van bv drijfplantjes. 

als hij dit doet zal hij geen andere vissen of het vrouwtje toelaten, hij zal ze allemaal 

weg jagen. Als hij klaar is dan laat hij het vrouwtje toe en dan zet ze de eitjes af. 

Weer 24 uur later komen de eitjes uit. 

Het beste is mits je er mee wilt gaan kweken de jongen en het vrouwtje apart te zetten 

in een ander aquarium vanwege dat de meeste opgegeten zullen worden door de ouders 

en andere vissen als ze in je aquarium laat uitkomen met alle andere vissen erin. Kwa 

voedsel kun je ze het beste vloeibaar geven de eerste tijd. 

Daarna kun je ook overgaan op artemia nauplien. 

 ik ben van mening dat deze soort zo ver aangepast is vanwege de kweek dat ze het ook 

heel erg goed doen in andere water waarden die wat afwijken 

Vissen 
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Wie wil er iets leren? 
 

Dat was de vraag die ik vorig jaar rond deze tijd stelde. 

Een aantal personen had direct door waar het om ging en andere moesten iets langer 

door denken, maar ik had het toen natuurlijk over de huiskeuring. 

 

Natuurlijk organiseren we dit jaar weer een huiskeuring en dit is voor de gene die vorig 

jaar mee deden het moment om te kijken wat ze toen geleerd hebben er ook uit geko-

men is in de praktijk. Voor wie niet mee deed er er spijt van heeft de kans om dit jaar 

wel gezellig mee te doen. 

 

Dit jaar komt keurmeester Jacko Meliesie  onze zoetwater aquariums / paludarium / 

zeewater aquariums bekijken en voorzien van tips / trucs / en overig commentaar. Wat 

je vervolgens met deze info doet is totaal aan je zelf want jij kijkt er het hele jaar naar 

en de keurmeester max een uurtje. Maar 1 ding is natuurlijk ook waar een paar andere 

ogen komen soms met hele verrassende ideeën, en ik spreek vanuit ervaring. 

 

De huiskeuring zal dit jaar plaats vinden op 21 Oktober. Hoe laat hangt af van het aan-

tal inschrijvingen. 

Wil je mee doen?  

 

Geef je dan zo snel mogelijk op bij Niels van Roon van glasbaarsdh@gmail.com  

Ervaring is niet vereist. Van beginnend tot expert iedereen mag mee doen. Ook al heb 

je een probleem met bv algen ook dan is de keuring iets voor jou.  

 

De uitslag is Zaterdag 25 November om 19:30 en de zaal is open om 19:00. 

 

 

 

Leren van je eigen aquarium 

mailto:glasbaarsdh@gmail.com
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De luipaard danio is een van de meest voorkomende 

danios die je kunt vinden in de dierenwinkel. Deze 

soort heeft een metallic gouden kleur met blauw-

grijze vlekken op zijn flank. Over de wetenschappe-

lijke status van de luipaard danio wordt al jaren ge-

discussieerd. Sommige experts vragen zich af of deze soort een echte soort is of ge-

woon een doorgekweekte zebra danio, Brachydanio rerio (Hamilton, 1822). Het debat 

over de geldigheid van deze soort wordt al jaren gevoerd in de aquarium literatuur. Het 

is zeker een onderzoek dat de moeite waard is om door de wetenschappelijke en aquari-

um literatuur heen te bladeren maar voor nu laten we de discussie voor wat het is. 

 

De luipaard danio is een aantrekkelijk visje om te zien en wordt net iets groter dan 6 

centimeter. Ze laten planten met rust en kunnen goed overweg met zo’n beetje alle an-

dere vissoorten. Deze soort schoolt samen in de bovenste waterlagen, wat mooi is om-

dat het lekker dicht bij het licht is, hun gouden lichamen reflecteren mooi en dat is erg 

leuk om te zien. 

 

Ik heb 5 vissen gedurende 2 weken voorbereid op de kweek, 1 man en 4 vrouwen, ze 

zatten in een aquarium van 45 liter. Het aquarium had een temperatuur van 78 F, een 

pH van 7.6 en een totale hardheid van 140 ppm. De vissen kregen Tetra Bits, bevroren 

artemia en bevroren tubifex. De man en de twee grootste vrouwen heb ik toen ver-

plaatst naar een 25 liter aquarium om te paren. De kweekbak had een sponsfilter, veel 

Java mos en op de grond een bodem van donkere knikkers. De knikkers vangen de eie-

ren op en zorgen ervoor dat de altijd hongerige ouders er niet bij kunnen. Met de knik-

kers als bodem is het mogelijk om de vissen in 1 aquarium te kweken gedurende een 

week. Dit is omdat na het uitkomen van de eieren, de jongen nog een dag of 4 a 5 op de 

bodem liggen, al terend op hun eizak, veilig beschermd door de knikker. De tempera-

tuur was 28 graden celcius, pH 6.8 en de totale hardheid lag op 60 ppm. 

 

Ik heb de ouders ’s avonds in het kweekaquarium gedaan en de volgende avond weer 

eruit gehaald. Na het uitkomen zijn de jongen verdeeld over een 45 liter en 90 liter 

aquarium. Het aantal jongen dat het heeft overleefd was niet erg groot omdat deze 

aquaria al jonge parel danios bevatte die 2 dagen ouder waren. Ik geloof dat de parel 

danio jongen alle behalve de sterkste luipaard danio jongen hebben verdrongen bij het 

voedsel. Nu, ongeveer een maand later, zijn de luipaard danio jongen ongeveer 0,6 cm 

lang. Ik heb ze voornamelijk Liquifry gegeven en kleine beetjes fijngewreven vlokvoer 

met af en toe pas uitgekomen artemia. Met deze lengte zijn het al hele leuke visjes om 

te zien. Het lichaam heeft nog steeds een egale kleur, maar de ogen reflecteren een hel-

der blauw gelijkend op de neon tetra. Een interessant gedrag van de jongen is dat ze de 

eerste 2 tot 3 weken alleen bij het oppervlak eten. Na deze tijd zoeken ze het hele aqua-

rium af naar voedsel. Alhoewel hun oudere neven, de parel danio’s zeker het meeste 

voedsel namen, schat ik dat ik na een maand nog ongeveer 100 jongen over had. 

Vissen 
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Epiplatys annulatus   

 

 

 

 

Werelddeel Afrika 

Land/meer Liberia, Guinee, Sierra Leone  

Vindplaats  Onder andere in kleine riviertjes, sloten, poelen en moe-

rassen in het kustgebied, regenwoud en mangroven in 

Liberia, Guinee, Sierra Leone. 

Categorie Killyvissen 

Nederlandse naam Kleine jungle koning of koningin, Ringbandsnoekje 

Synoniem Haplochilus annulatus, Pseudepiplatys annulatus, Pan-

chax annulatus, Aplocheilus annulatus 

Dieet aquarium Alles eter met een voorkeur voor (diepvries) levend 

voedsel. 

Dieet natuur Insecten, insectenlarve 

Moeilijkheids graad 6 

Voortplanting Eierleggend (vrijleggers) 

Geslachtsonderscheid Volwassen mannen hebben verlengde buik, rug en aars-

vinnen  

Lengte man 4 Centimeter 

Lengte vrouw 4 Centimeter 

Samenstelling Koppel, Trio ( 1 man met 2 vrouwen) 

Karakter Vreedzaam  

Gedrag Vreedzaam  

Zone Midden en boven 

Stroming Zwak tot matig 

Milieu Ph. 5,0-6,1 pH    Kh/Gh 2.0-6.0 

Temperatuur Min.  21 °c max. 24 °c     

  

Extra informatie 

De Epiplatys annulatus is een goede springen goede afdekruiten zijn aanbevolen. 

Veel en goede schuilplaatsen zijn noodzakelijk, een goede schuilplaats word aange-

boden door onder andere drijfplanten. 

De Epiplatys annulatus is vatbaar voor slechte waterkwaliteit zoals nitriet en nitraat 

gehalte regelmatig 

Water verversen is hierbij een goed hulpmiddel. 

Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangend voedsel te wennen. 

Om de levensduur van de Epiplatys annulatus op niveau te houden is zacht water 

( ph en kh/gh waarde ) nodig. 

Niet bij agressieve en grote vissen houden. 

Vissen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO17f3l9zOAhUDfxoKHfurDS8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hobbykwekers.nl%2Fzoetwater%2Fitem%2Fepiplatys-annulatus-ringbandsnoekje&psig=AFQjCNEoX_DI48AShALfr84TksJwWskHzA&ust=


“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

19 KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

 

 

 

 

 

 

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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Latijnse naam: Cryptocoryne balansae  

Familie: Araceae  

Herkomst: Azië  

 

Aquarium plant Cryptocoryne balansae omschrijving:  

Cryptocryne balansae is een makkelijke plant om te houden, ideaal voor beginners. 

Deze aquariumplant komt uit het zuiden van Thailand. Een prachtige plant die goed 

kan gebruikt worden om de hoogte en diepte aan te vullen. Hij kan goed groeien bij 

weinig licht. Te veel licht stimuleert algen door zijn langzaam groeiende bladeren.  

Met zijn mooie olijfgroene kleur en gekroesde vorm is deze plant uit zijn gehele fami-

lie Cryptocoryne de beste groeier. Het is een solitaire aquariumplant met een gemiddel-

de groeisnelheid. De bodem mag niet fijnkorrelig zijn. Het water mag niet te hard zijn. 

De belichting niet te sterk. Cryptocoryne balansae is een sterk plant die tegen een stoot-

je kan. De plant voor een mooi schouwspel voor het oog.  

De vermeerdering vindt plaats door uitlopers.  

 

 

Plaats  Midden  

Waterplant  Ja  

Bladkleur  Groen  

Soort  Stengel  

Moeilijkheid  Makkelijk  

Groeisnelheid  Gemiddeld  

Belichting  Matig  

Solitair  Ja  

Breedte min  5cm  

Breedte max  10cm  

Hoogte min  15cm  

Hoogte max  20cm  

Temperatuur min  20ºC  

Temperatuur max  28ºC  

pH min:  6  

pH max:  8  

Planten 

https://www.aquarium-planten.com/images/producten/crypt_balansae.jpg
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De Vissen de bloedvlektetra  

De Hyphessobrycon erythrostigma of in het Neder-

lands makkelijker te onthouden bloedvlektetra is een 

vreedzame scholenvis die een centimeter of 7 à 8 lang 

kan worden. Ze zijn in 1943 voor het eerst beschreven 

door Fowler. Er zijn twee synoniemen be-

kend: Hemigrammus erythrostig-

ma en Hyphessobrycon rubrostigma 

Hyphessobrycon kun je opbreken in twee de-

len:  brykon betekend in het Grieks zoiets als bijter of 

tandenknarser. Hyphesso is waarschijnlijk een foutieve 

vertaling geweest van een Grieks woord wat een beetje 

kleiner betekend. Samen vormde dit waarschijnlijk de 

uitleg: "kleine bijter". 
 

Biotoop 

De Hyphessobrycon erythrostigma kan worden gevonden in Brazilië, Colombia en Peru. 

Ze bewonen daar de langzaam stromende toevoer stroompjes, riviertjes en meertjes die 

redelijk dicht begroeid zijn met waterplanten, wortels, takken etc. Het water is veelal be-

schaduwd door overhangende takken van het regenwoud. De bodem bestaat er veelal uit 

zand en het water is bruin gekleurd door de tannines in het rottende plantaardig materiaal.  
 

Het Aquarium 

Doordat de Hyphessobrycon erythrostigma relatief groot worden voor tetra's en ze in een 

school gehouden moeten worden is minimaal een aquarium nodig van 80 centimeter breed. 

Ze kunnen gehouden worden in een gezelschaps aquarium mits er voldoende zwemruimte 

is en een ruime beplanting om tussen te schuilen. De school van de bloed vlek tetra moet 

bestaan uit minimaal 5 a 6 dieren. Als de groep te klein wordt kwijnen ze weg of worden 

agressief naar andere bewoners toe. Om het water een lagere pH te geven kun je filteren 

over turf. Dit kleurt het water iets donkerder waardoor de kleuren van de Hyphessobrycon 

erytrostigma beter uit komen, hier helpt een donkere bodem overigens ook bij en heeft als 

voordeel dat de vissen zich hier ook prettiger bij voelen. Het verschil tussen de mannen en 

de vrouwen is vooral te zien aan de rugvin. Deze wordt bij de man sterk verlengd en kan 

zelfs tot achter de staartvin reiken. De vrouwtjes hebben een iets dikkere buikpartij en blij-

ven iets kleiner. Zowel de mannen als de vrouwen hebben een bloedrode vlek op de plek 

waar je het hart zou verwachten. Vandaar ook de Nederlandse namen: Bloedvlek Tetra, 

Bloedvlek Zalm of Bloedendhart Tetra. Ze beschikken ook beiden over een zwart witte tip 

op hun rugvin (hun piratenvlag) die duidelijk zichtbaar omhoog steekt. 
 

Dieet 

De Bloedvlektetra is een echte alles eter. Zowel droogvoer als diepvries en levend voer 

worden graag gegeten. Ze hebben wel een voorkeur voor klein levend voer en dan met 

name fruitvliegjes of andere oppervlakte insecten, deze happen ze graag van het oppervlak 

af. Ze bekijken dan eerst even rustig hun prooi en schieten dan met flinke snelheid omhoog 

om hun voer te pakken. 

Vissen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhkcSaloHWAhWJZ1AKHe7mAnMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hobbykwekers.nl%2Fzoetwater%2Fitem%2Fhyphessobrycon-erythrostigma-bloedvlek-tetra&psig=AFQjCNHp3FSBN1P4dDlEgHh
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Melanotaenia lacustris  

 

 
 

Familie : Melanotaeniidae  

Herkomst : Zuidelijk Nieuw Guinea  

Lengte vd vis : 12 cm  

Min.lengte aquarium : 140 cm  

Nederlandse naam : Blauwe regenboogvis  

Temperatuur tussen 20 en 24 graden 

Ph tussen de 7 en 7,5 

Gh tussen de 5 en 8 

Zwemt in de tussen en boven laag 

Houd van matige stroming  

 

Een vreedzame scholenvis die veel vrije zwemruimte nodig heeft. In te kleine bakken 

tonen ze niet hun mooiste kleuren. Ook de watersamenstelling is zeer belangrijk. Een 

PH 7-8, en een GH < 10.  

De vis is een alleseter en stelt het op prijs om af en toe wat extra plantaardig voer te 

krijgen. Ook droogvoer wordt probleemloos geaccepteerd. 

 

De kweek is zeer eenvoudig. De kweekbak moet ingericht worden met javamos. De 

100-200 eieren worden met tussenpozen van een aantal dagen daarin afgezet. Na zes 

dagen komen de eerste jongen uit en dienen de ouderdieren verwijderd te worden. De 

jongen zijn vrij eenvoudig op te fokken met fijn droogvoer en Artemia-naupliën 

 

 

 

 

 

 

 

Vissen 
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Inschrijfformulier Leren van je eigen aquarium 

  

  

categorie: 

 

 O A1   ( gezelschap zoetwater )  O A2   ( special zoetwater )   

 

 O B1   ( gezelschap zeewater )  O B2   ( speciaal zeewater )  

 

 O C1   ( gezelschap terrarium ) O C2   ( speciaal terrarium ) 

  

De formulieren om in te vullen type aquarium staan op de website van de glasbaars 

onder het  verenigingsblad - handout en dan huiskeuring. De formulieren zijn ook op 

de club af te halen. 

  

Inschrijf formulieren dienen uiterlijk 1 oktober  Ingeleverd te worden bij Niels via  

glasbaarsdh@gmail.com of bij de vis-beurs. 

  

 

Naam:  

 

Adres: 

 

Postcode:  

 

Woonplaats:  

 

Tel No:          

   

 

 

 

Datum   -    -  2017       Handtekening  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijfformulier   

mailto:glasbaarsdh@gmail.com
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Vallisneria spiralis  
 

De Vallisneria spiralis is een makkelijke aquariumplant. De naam geeft wel vaak wel 

wat verwarring. want de naam suggereert dat de plant gedraaid blad heeft. Dit is niet 

het geval. 

Continenten van herkomst: Azië,Afrika,Europa  

 

De Vallisneria spiralis is een makkelijke aquariumplant die met voldoen-

de licht het altijd wel goed doet in het aquarium. 

 

De naam geeft vaak wel wat verwarring. want de naam suggereert dat de 

plant gedraaide bladeren heeft. Dit is echter niet het geval. De Vallisneria 

spiralis heeft namelijk een recht blad. De plant heet "spiralis" omdat de 

bloemsteel een draaiing heeft zoals op de illustratie rechts is te zien. 

 

Doordat de spiralis zich eenvoudig aanpast aan vele water- en lichtom-

standigheden is hij een uitstekende toevoeging voor elk aquarium. Hoe 

meer licht en voeding de plant krijgt, hoe sneller deze zal groeien. 

 

De Vallisneria spiralis vermenigvuldigt zich door uitlopers met kleine plantjes. Deze 

kunnen heel gemakkelijk worden gesnoeid als het plantje vier of vijf volledig ontwik-

kelde bladeren heeft. 

 

De bladeren zullen over het wateroppervlak groeien en deze kunnen weer worden ge-

snoeid als ze te veel schaduw geven aan de andere planten. Het gehele blad dient dan 

verwijdert te worden en kan dus niet worden afgeknipt. 

 

Deze plant is een van de weinige planten die het goed zal doen in het aquarium met 

Afrikaanse cichliden. dan dienen de planten wel goed vast te zitten zodat de vissen ze 

niet doen omwoelen. 

 

Plaats in aquarium:  Achtergrond  

Maximale lengte:  +50cm  

eisen: 

Temperatuur:  15-30 graden  

Licht:  weinig tot veel  

Co2:  mag 

Ph:  6,5-8  

Hardheid:  Zacht tot zeer hard  

Extra:  - Goede plantenvoeding 

  - Goede voedingsbodem 

  - Kalk in de bodem 

 

Planten 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj27q-DoYHWAhWHLFAKHcM7D6oQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.aquariumplantenshop.nl%2Fvallisneria-gigantea&psig=AFQjCNGt3TW71FVF1OQo6NEQvWrJggRFSg&ust=1504261509618098
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De Moenkhausia pittieri (Diamantzalm) wordt gevonden in Zuid-Amerika, Venezuela. 

WATERWAARDEN 

PH: 6-6½  GH: 3-6 KH: 8-12 

Alleen ben ik van mening dat de waterwaarden voor deze soort niet heel veel uitmaken, 

uiteraard zal een te grote afwijking wel nadelen hebben. 

Temperatuur: Rond de 25 graden is voldoende. 

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

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

en kan de gemiddelde levensduur van de dieren bekorten. 
 

GROOTTE 

De Diamantzalmen kunnen aardig groot worden, zo rond de 6 centimeter, houdt de 

vissen daarom het liefst in een aquarium van minimaal 80 centimeter of groter. 
 

UITERLIJKE KENMERKEN 

Deze mooie vissen zijn grijs-wit met daarop 'diamantjes', hoe ouder de vissen worden, 

hoe meer diamanten ze krijgen. 
 

GESLACHTSONDERSCHEID 

Het verschil tussen man en vrouw is bij de Moenkhausia pittieri pas goed te zijn als ze 

echt volgroeid zijn, de mannen hebben (veel) langere vinnen dan de vrouwen. 
 

GEDRAG 

De Moenkhausia pittieri is een vredelievende soort die niet bij al te agressieve vissen 

moet worden samengehouden. De mannen kunnen elkaars vinnen tijdens kleine ge-

vechten etc. aardig kapot maken (happen eruit), 

verder zijn ze ook erg vredelievend naar elkaar. 
 

VOEDSEL 

Voedselbehoefte van nature: Levend voer. 

Voedsel in aquaria: Vlokvoer, diepvriesvoer etc. 
 

KWEEK 

 Zacht en zuur water.  

 Temperatuur rond de 26 graden. 

 Fijnbladige beplanting. 

 De vissen goed voeren met bijvoorbeeld zwarte mug 

 Licht(en) uit en meestal wordt dan de volgende morgen afgezet, de volwassen die-

ren moet wel uit de kweekbak worden gehaald. 

 

OPKWEKEN VAN JONGBROED 

De jongen komen na 3 dagen uit, 2 dagen nadat ze zijn uitgekomen zullen ze rond-

zwemmen, voeren met fijn stofvoer en daarna met Artemia-naupliën. 

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

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

leven van uw hobby. 

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

samen met u kunnen oplossen. 

 

Nieuwe leden / donateurs:   

 
 

 

 

Nieuw ingeschreven 

leden  /  donateurs 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

 

 

 

 

Adverteren voor leden/donateurs gratis 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 

 
Visbeursnieuws 

 

 

Helaas het is alweer voor de meeste van ons het einde van de vakantie , ik hoop dat u 

en u aquarium de vakantie goed hebben doorstaan , wij gaan ieder geval weer hard aan 

het werk om de  visbeurs weer opgetopt te krijgen met diverse vissen planten en bijarti-

kelen. 

 

Ook gaan wij weer dit jaar naar Vivarium en de voorbereidingen zijn al aan de gang 

gezet zo hebben wij als superaanbieding +/- 250 stukken kienhout gekocht voor een 

leuk prijsje die we dan tijdens Vivarium voor een stuntprijs gaan verkopen en natuur-

lijk hierna ook voor degene die niet in de gelegenheid waren om naar Vivarium te kun-

nen gaan , al is het natuurlijk een goede zaak om een keer Vivarium te bezoeken je 

kijkt je ogen uit je vind echt van alles op het terrein van Vivaria (zeeaquaria , terraria 

en nog veel meer om op te noemen ) en het is echt een dagje uit voor de hele familie. 

 

Net binnen weer een hele lading Chicliden binnen diverse Pseudotropheus Yellow en 

White maat: L gaan weg voor een bodemprijs van € 2,50 en een aantal meervallen van 

de soort Synodontis Petricola  maat: L en deze mogen weg” normaal € 12,95 nu voor 

het luttele bedrag van € 5,00. 

 

Wij hebben nog in de voorraad het laatste model van de Aqua-pro 400 buitenpomp  , 

maar nu de nieuwste pompen in de stelling staan moet hij weg normaal bij ons € 79,95 

maar nu echt de laatste voor € 69,95. 

 

Er zijn nog een aantal kleinere aquaria in de voorraad die als garnalenaquaria , opvang-

aquaria en als qarantaineaquaria gebruikt kunnen worden vanaf € 22,50. 

 

Tom Looijestein 
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Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/

