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NH Post  
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bezorgt niet in  

TNT bus doen!!! 

Bel svp 
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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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Dat het behoorlijk geregend heeft in de afgelopen tijd hoef ik niemand te vertellen, 

maar dit hadden wij nog niet eerder gezien............. de vijver en het grasveld waren met 

elkaar verbonden door zeker 3 cm water.  
 

Wat dit gaat betekenen voor de watersa-

menstelling in de vijver weet ik niet, maar 

invloed zal het zeker hebben. Net als voor 

je aquarium is het verstandig om het wa-

ter af en toe te testen. In onze vijver 

zwemmen niet alleen goudvissen, Elritsen 

en een enkele Koi, maar ook een school 

Chinese Danio’s! Een leuke afwisseling 

en de danio’s overwinteren zelfs! Ook 

nieuwsgierig naar de watersamenstelling 

van je aquarium of vijver? Bij onze ver-

eniging kan je het gratis laten testen!  

Hoewel we nog even geduld moeten hebben, zijn de voorbereidingen voor Vivarium 

alweer begonnen. Het belooft weer een prachtig spektakel te worden met ongeveer 

alles op het gebied van vissen, planten en dieren. Uiteraard is ook de Glas baars weer 

uitstekend vertegenwoordigd en gaan we er keihard tegenaan om net als twee jaar gele-

den weer de mooiste vereningsstandhouder te worden. Afgelopen jaar ging de prijs 

naar onze collega ‘schorpioenenvereniging’ ook uit Den Helder, dus die kunnen er ook 

wat van. Uitgerekend deze vereniging is ook aanwezig, compleet met schorpioenen, 

tijdens de ‘open dagen’ op 14 en 15 oktober in ons eigen clubgebouw.  
 

Kijk ook eens op onze website http://www.deglasbaars.nl voor het laatste nieuws en 

mocht je nog tips of ideeën hebben over de website, laat het ons dan weten. Een mailtje 

naar Ronald (redactie) is voldoende. 
 

Het bestuur van de Glasbaars zet voor 2018 in op zonne-energie. Uit berekeningen 

blijkt dat we rond de 40 zonnepanelen kunnen plaatsen, waardoor we de energiekosten 

enorm kunnen verlagen. De investering is echter dusdanig groot dat we dit als vereni-

ging niet alleen kunnen verwezenlijken. In de komende periode gaan we ‘partners’ 

zoeken om ons ‘groene doel’ te bereiken. Hiermee kunnen we de kosten beperken en 

de toegankelijkheid voor (nieuwe) leden en donateurs vergroten.  
 

Zoals gebruikelijk was het afgelopen woensdagavond weer gezellig druk en hebben we 

weer enkele nieuwe leden kunnen verwelkomen. Iedere zaterdag en woensdagavond is 

er veel kennis en kunde ‘in huis’ om al je vragen te beantwoorden, staat de visbeurs 

weer vol met interessante aanbiedingen en is de koffie nog steeds gratis! 
 

 Tom Wensink 

Water, water en nog eens water! 

http://www.deglasbaars.nl
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De Puntius titteya is in 1929 voor het eerst beschreven 

door Deraniyagala. In de loop der jaren is de soort op-

nieuw beschreven en heeft daarom een aantal synonie-

men: Barbus titteya, Capoeta titteya, Barbus frenatus. 

De naam Puntius is afkomstig van het Bengaalse woord 

Pungti wat kleine karperachtigen aanduid. Titteya is de lokale naam voor deze soort. 

 

BESCHRIJVING : De Puntius titteya, in het Nederlands de Cherry Barbeel of Sherry 

Barbeel is een fraai gekleurde kleine karperachtige. Over het midden van hun lichaam 

loopt een licht zwart streepje dat niet altijd goed te zien is. De mannen ogen wat slan-

ker en langgerekter dan de wat vollere vrouwtjes. De mannen hebben ook veel meer 

kleur dan de vrouwtjes, zeker richting de paartijd. Ze komen van het eiland Sri Lanka 

en komen over het hele eiland voor in ondiep stilstaand of langzaam stromend water. 

Het is een rustige soort en ook zijn medebewoners mogen niet al te druk zijn. Het aqua-

rium moet voorzien zijn van voldoende beplanting en wat donkere hoekjes waar ze zich 

kunnen terug trekken. Ook een donkere bodem wordt op prijs gesteld, dit zorgt er te-

vens voor dat hun kleuren mooi uitkomen. Het water over turf filteren. Ondanks dat het 

niet echt een school vormende soort is, moet hij wel samen met minimaal 8 soortgeno-

ten gehouden worden. Met rustige vissen samenhouden. Ze zwemmen in de onderste 

en middelste waterlagen. 

 

VOEDING: Qua voer zijn ze niet erg kieskeurig, vlokken, diepvries en levend voer 

worden graag opgenomen. Zorg er wel voor dat het voer blijft drijven of zweven. Ze 

nemen niet graag voer van de grond. 

 

KWEEK: De kweek is redelijk eenvoudig. Vóór de kweekpoging de ouderdieren goed 

voeren. Een kweekbak hoeft niet groot te zijn: 40 x 20 x 20 is voldoende. Het water 

moet iets zacht zijn +/- pH 6,5 en voor het afzetten zijn fijnbladige planten nodig zoals 

Javamos of Cabomba. Plaats in de namiddag het dikste vrouwtje samen met een man-

netje in de kweekbak. De volgende ochtend zullen ze beginnen met paren. De eieren 

worden afgezet tussen de bladeren maar doordat ze niet erg kleven vallen ze doorgaans 

naar de bodem. Na het paren de ouders verwijderen. De zeer kleine eieren zijn moeilijk 

te zien en komen na +/- 24 uur uit. Ze teren dan nog 2 dagen op hun dooierzak. De 3e 

dag kun je beginnen met het voeren van infusoriën. Na een week kun je overstappen op 

vers uitgekomen artemia. 
 

BUITEN HOUDEN IN DE ZOMER: Deze soort kan ook in een klein vijvertje buiten 

worden gekweekt. Plaats hiervoor eind juni als het goed warm is een koppel in een 

ondiepe vijver met wat planten. Halfweg september kun je de ouders met jongen uit-

vangen. 

Vissen 



a.v. “De Glasbaars” 

8 

 

Sorry mensen het weer tijd voor een nieuwe  “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de 

Glasbaars hij is wat later door wat omstandigheden. En ik blijf met frisse moet artike-

len zoeken van de planten en vissen die we verkopen. En 

ben ook zoekende naar verschillende tips  om te kunnen 

delen.  En denk er aan de opendagen staan weer voor de 

deur neem vrienden en beuren mee en laat trots ons ge-

bouw aan iedereen zien 

 

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 uitwisselen en misschien kan er dan wat in het clubblad. 

 

Er worden nu wel wat stukjes ingestuurd (waarvoor dank) maar ik wil jullie toch blij-

ven vragen om een stukje over je zelf en je aquarium onder het kopje “de persoon en 

zijn vissen” zodat we onze hobby’s en ideeën kunnen delen.  

Je tekst kan je sturen naar redactie@deglasbaars.nl zorg er wel voor dat het binnen is 

voor de 20 van iedere maand.  
 

Groeten de Redactie 
 

Redactie  

mailto:redactie@deglasbaars.nl


“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

9 
KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

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

 

 In memoriam Leendert (leen) Tameris. 

 
Op 25 september jl. kwam het droeve bericht dat 

Leendert (Leen) Tameris op 83 jarige leeftijd is over-

leden. Leen was een aquariaan met interesse voor de 

hobby, maar ook voor zijn vereniging de Glasbaars. 

Jarenlang kwam hij niet alleen langs voor een praatje, 

nieuwe vissen of een kop koffie, maar ook om perio-

diek de enorme stapel clubblaadjes in orde te maken voor verzending naar 

alle leden.  Een tijdrovende en intensieve bezigheid waar hij ondanks de 

gevorderde leeftijd zijn ‘hand niet voor omdraaide’! Hoewel het vaker tegen 

hem gezegd is, dan nu voor de laatste keer: “Leen, bedankt!”. Namens het 

bestuur wensen wij zijn vrouw en kinderen veel sterkte met het verwerken 

van dit verlies. 

Tom Wensink 

http://www.reefbuilders.nl/
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        Nemo, de clown vis 

heeft onderwater echt zijn mond vol 

Ik heb ze zelf mogen aanschouwen deze clown 

vissen op de Bahama´s lang geleden en ze zijn 
zeker al door duizenden fotografen gefotogra-

feerd. Toch vind ik deze clown vis zo leuk en ik 

denk jullie ook. Op de Bahamas werden ze ge-

voed met rauwe eieren en ze wisten precies 
wanneer we er aan kwamen en ze aten uit je 

hand. 

Clown vissen komen niet alleen voor in de zee 

maar je kan ze ook houden in een thuis aquarium. Ze hebben prachti-

ge kleuren en hebben van die waggelende zwem bewegingen. Het is 

een populaire vis voor in het aquarium en ze heten eigenlijk anemoon 
vissen. Dat komt omdat zij zich vaak nestelen in de ane-

moon.               

Clown vissen zien er heel anders uit dan andere vissen en je hebt er 
wel twintig soorten in. Vanwege hun snelheid zijn ze moeilijk te foto-

graferen of ze zitten verstopt ergens in het koraalrif of achter de tenta-

kels van een anemoon. Deze fotograaf , Els van den Borre, zag com-

pleet iets anders toen zij de clown vis fotografeerde er bleek een para-
siet te wonen op de tong.  

De tong etende parasiet heet de Cymothoa Exigua, en hij zit op de 
kieuwen van de vis. Door de tientallen scherpe klauwen vestig hij zich 

op de tong van de vis en voedt zich zo met 

bloed en slijm. De parasiet groeit en groeit 

en de tong van de vis sterft af, zielig hé. 
 

Bron plazilla.com 

Vissen 

https://plazilla.com/page/4295163151/nemo-de-clown-vis-heeft-onderwater-echt-zijn-mond-vol?allcomments=0&l=6&rs=0#lastcomment
http://amz02.plzcdn.com/5ee5db446cdf2df4deffe1ebb69ac623.jpg
http://amz02.plzcdn.com/87cee5d0699b451a511f2e35619f59c9.jpg
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Naam: Limnophila sessiliflora  

Familie:  Scrophulariaceae  

Herkomst:  Zuid Oost Azië 

Hoogte:  15 - 40 centimeter 

Breedte:  10 - 15 centimeter 

Licht:  Middelmatig 

Temperatuur:  22 - 28 graden 

pH:  5.5 - 8 
 

 

 

Omschrijving: 

De Limnophila sessiliflora is een goede en weinig eisen stellende aquariumplant en 

een goed alternatief voor Cabomba, die veel licht nodig heeft. De plant groeit vaak 

wat langwerpig uit bij weinig licht, maar dit kan tot op zeker hoogte worden tegenge-

gaan door de groei te stimuleren door wat Co2 toe te voegen. Ze komen het best tot 

hun recht wanneer ze in groepen worden geplant. Wanneer ze goed groeien zenden ze 

uitlopers die zich uitstrekken over de bodem.  Limnophila sessiliflora werd voorheen 

"Ambulia'' genoemd.

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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Sahyadria denisonii is voor het eerst beschreven in 

1865 door Day. De huidige geslachtsnaam is Sa-

hyadria wat is afgeleid van de lokale naam "Sahyadri", 

de West Gats gebergte in India. 

De soortnaam is een verwijzing naar Sir William De-

nison, hij was gouverneur van de provincie Madras in 

India in de jaren 1860. 

Synoniemen: Labeo denisonii, Barbus denisonii, Cros-

socheilus denisonii, Puntius denisonii. 

HERKOMST: Kerala en Karnataka provincies in In-

dia. Op het moment bewonen ze gefragmenteerde delen van een aantal rivieren en 

stroompjes. Ze kunnen daar worden gevonden in helder en zuurstofrijk water. 
  

BESCHRIJVING: De Sahyadria denisonii kan een lengte bereiken van zo'n 15 centi-

meter. In het engels wordt deze vis Red Line Torpedo Barb genoemd. Hun lichaam 

heeft de vorm van een torpedo, ze hebben zilverkleurige schubben en er loopt een rode 

horizontale lijn vanaf de kop door het oog naar het midden van hun lichaam, daaronder 

loopt een zwarte horizontale lijn van de kop tot aan de staart. In het uiteinde van hun 

staart hebben ze de kleuren geel en zwart. De Puntius denisonii is een actieve scholen-

vis die je met minimaal 6 stuks in een groot aquarium kunt houden, ze zijn prima ge-

schikt voor in een gezelschapsbak. Het zijn vrij nieuwe vissen in de aquariumhobby. Ze 

zwemmen in de bovenste en middelste waterlagen. Het verschil tussen man en vrouw is 

wat lastig te zien. De vrouwen worden wat groter en grover van bouw dan de mannen 

en hebben iets minder kleur. Als je een school een tijdje bestudeert dan zie je bij vol-

wassen dieren vanzelf wel enkele verschillen. 
  

HET AQUARIUM: Voor deze vissen is een aquarium nodig van 1.50 meter. Het aqua-

rium inrichten met dichte randbeplanting en zorg voor voldoende zwemruimte. Gebruik 

wat hardere planten want ze willen er nog weleens aan knabbelen. De Sahyadria deni-

sonii houden van matige stroming, regelmatige waterverversing is aan te raden. 
  

WATER: Temperatuur: 15-25 graden. PH: 6,5-7,8 GH: 5-25 
  

VOEDING: Het is een alleseter, zowel levend voer, diepvriesvoer, groenvoer en droog-

voer. Zorg ervoor dat je ze een gebalanceerd dieet geeft om ze gezond te houden. 
  

KWEEK: Deze soort is erg lastig om te kweken en dit gebeurt eigenlijk alleen maar per 

toeval. In de commerciële wereld wordt de Sahyadria denisonii gekweekt met behulp 

van hormonen. Een aantal pogingen heeft tot verschillende theorieën geleid. Een theo-

rie is bijvoorbeeld het laten stijgen van de temperatuur over een aantal dagen. Dit moet 

de natuurlijke omstandigheden nabootsen tijdens het kweekseizoen van deze soort in 

het wild. Een andere theorie is dat een verlaging van de pH de afzet stimuleerd. Het is 

dus tot op heden nog niet duidelijk hoe de kweek bevorderd kan worden. 

 

 

 

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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HEMIGRAMMUS ERYTHROZONUS - VUURNEON 
 

HERKOMST  

Guyana, Essequibo River, Zuid-Amerika. 
 

UITERLIJK 

De Hemigrammus erythrozonus of Vuurneon kan een 

lengte bereiken van zo'n 4 centimeter. De vuurneon 

heeft een heldere roodoranje streep van zijn kop tot zijn 

staart. Ook in de rugvin zit wat rood. De rest van het lichaam is zilver/grijs van kleur. 

Het geslachtsonderscheid is heel moeilijk te zien. Het mannetje is slank, het vrouwtje heeft 

een wat vollere buik als ze klaar is om eieren te leggen. 
 

INRICHTING 

Een donkere bodem zorgt ervoor dat de rode streep op het lichaam mooi tot zijn recht 

komt. Zorg voor voldoende vrije zwemruimte voor deze scholenvis maar ook voor wat 

schuilplekken van bijvoorbeeld wat beplanting en drijfplanten. Een aquarium van 60 centi-

meter is voldoende. 
 

WATER 

Temperatuur: 23-27 graden. PH: 6-7,5. GH: 2-12 

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. 
 

VOEDING 

Ze lusten alle kleinere voersoorten, zoals zwarte muggenlarven, fruitvliegjes, watervlooien 

en droogvoer. Als je ze artemia voert komt hun rodere streep beter tot zijn recht. 
 

KARAKTER 

Dit scholenvisje is ideaal om samen te houden met andere kleine vissen. De vuurneon is 

een rustig een vreedzaam scholenvisje. Zorg dat je ze houdt in een school van minimaal 6 a 

10 exemplaren, dan voelen ze zich het fijnst. Als deze vissen worden samengehouden met 

andere grote vissen of drukke scholenvissen kunnen ze nogal schuw zijn. De vissen zwem-

men vooral in de middelste waterlaag. 
 

KWEEK 

De ideale temperatuur om te kweken met deze vissen ligt tussen 26 en 28 graden. Zorg 

voor zacht en zuur water en filter over turf. Plaats wat fijnbladerige planten en bijvoor-

beeld Javamos. Hierin zullen de vissen hun eieren afzetten. De eieren zijn doorzichtig en 

worden in delen gelegd met 3 tot 8 eieren tegelijk. Een compleet legsel bestaat soms wel 

uit 200 eieren. Dempen van het licht zal de ouders stimuleren. Nadat de eieren zijn afgezet 

moeten de ouders verwijderd worden gezien deze de eieren zullen opeten. De jongen kun-

nen opgekweekt worden met pantoffeldiertjes en stofvoer. De opkweek van de jongen is 

moeilijk met vaak veel uitval.

Vissen 
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Naam:  Pogestemon Helferi  

Familie: Lamiaceae 

Herkomst: Azië 

Zone: Voorgrond <10cm 

Lichtbehoefte: Veel 

Verzorging: Moeilijk 

Hoogte Min.: 2 cm 

Hoogte Max.: 10 cm 

Temp. Min.: 20° C 

Temp. max.: 26° C 

pH Min.: 6 

pH Max.: 8 

 

 

 

De Pogestemon Helferi is een zeer aparte verschijning en is ontdekt in Thailand. Deze 

plant wordt ook wel DOWNOI genoemd. De Pogestemon is een compacte plant met 

zeer mooie, fijngekartelde blaadjes en hij heeft een bijzondere groene kleur. Vissen en 

aquariumliefhebbers vinden het plantje een lust voor het oog. 

Met voldoende licht en condities blijft de plant laag en zal hij ook snel uitlopers gaan 

maken wat voor een verrassend groen veld zorgt in het aquarium. Wanneer de plant 

weinig licht krijgt, blijft hij laag. Hij doet het het beste wanneer er ook Co2 wordt toege-

voegd. 

De plant vermeerdert door middel van nieuw aangemaakte scheuten. Deze kunnen wor-

den gesnoeid en opnieuw worden geplant. 

Eventueel kan de plant worden opgebonden op hout of steen. 

Het plantje is geliefd bij appelslakken, die graag de hele plant weg eten (zelfs al zijn het 

geen plantetende appelslakken). 

 

 

 

 

 

 

 

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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Naam: Purperkopbarbeel  

Herkomst: Sri Lanka. 

Uiterlijk: Lengte 6,5 cm.  

 

Deze prachtige barbeel dankt zijn naam aan zijn 

mooie roodbruine kleur, vooral de dieprode kleur 

van zijn kop natuurlijk. De mannetjes zijn felrood 

van kleur en de vrouwtjes iets bruiner. Ook heeft 

deze vis 3 dwarsbanden over zijn lichaam die 

bijna niet te zien zijn door zijn kleur. 

 

Synoniemen:  Barbus nigrofasciatus, Puntius nigrofasciatus 

Inrichting: Voor de Pethia nigrofasciatus - Purperkopbarbeel heb je een aquarium nodig 

van 80 centimeter. De bak inrichten met een donkere bodem, dichte randbeplanting en 

kienhout. Je kunt ook drijfplanten gebruiken, hierdoor zijn deze vissen beter op hun ge-

mak, ze houden van gedempt licht. Zorg ook voor voldoende zwemruimte en schuilplaat-

sen. Ze vinden het ook fijn om in de bodem te "grondelen". 

 

Water: Temperatuur: 23-26 graden 

PH: 6-7 

GH: 5-15 

 

Voeding: 

De Purperkopbarbelen  zijn alleseters, ze lusten graag levend voer zoals muggenlarven, 

fruitvliegjes, artemia (wordt hun rode kleur mooier van), diepvriesvoer en ook droogvoer. 

Zorg voor voldoende afwisseling. 

 

Karakter: 

De Purperkopbarbeel is een vreedzame, levendige scholenvis, houdt ze in een schooltje 

van 6 stuks of meer in het aquarium. Het is beter om ze niet samen te houden met Maan-

vissen of Kempvissen, anders bestaat de kans dat ze gaan "vinbijten",, zoals de meeste 

barbelen doen. Ze zwemmen in de onderste en middelste waterlagen. 

 

Kweek: 

De kweek van deze vissen is vrij makkelijk. Gebruik een kweekbak met Javamos en ande-

re fijn bladderige planten, en leg knikkers op de bodem waar de eitjes tussenvallen, zodat 

ze niet opgegeten kunnen worden door de ouders. Zet de temperatuur iets hoger (26 gra-

den) en zorg dat ouders goed doorvoedt zijn. Na de ei afzetting de ouders uitvangen. De 

jongen kunnen opgekweekt worden met stofvoer en artemia-naupliën. 

Vissen 
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Alternanthera cardinalis variegata  

 

Kenmerken: 

Nederlandse  naam:   

Continent van herkomst: Zuid-Amerika 

Land(en) van herkomst:   

Plaats in aquarium: middenzone en achtergrond 

Maximale lengte: 40cm 

 

Minimale eisen: 

Temperatuur: 18 tot 26 graden 

Licht: Veel tot zeer veel 

Co2: ja 

Ph: 5.5 tot 7,8 

Hardheid: Zacht tot redelijk hard 

 

Optimale omstandigheden: 

Temperatuur: 23-25 graden 

Licht: veel tot zeer veel 

Co2: Ja 

Ph: 5.8 tot 6.9 

Hardheid: Zacht 

Extra: - Substraat rijk aan voedingstoffen (kleikegels) 

 - Extra IJzer 

 - Goede vloeibare plantenvoeding. 

 

Deze soort is de meest rode Alternanthera. Met de gele nerven is het een echte aanwinst in 

uw aquarium. Deze plant kan gemakkelijk in groepen aangeplant worden, maar is ook ge-

schikt als solitair plant. Door de trage groei is deze plant ook geschikt voor kleinere aqua-

ria. Alternanthera heeft veel licht en extra ijzervoeding nodig voor een optimale kleuring.  

 

 

 

 

 

Planten 
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Familie: Lobeliaceae 

land: Noord Amerika 

Hoogte: 15-25 cm 

Licht: Normaal/Veel 

Temperatuur: 20-26ºC 

Water hardheid: Zacht/Medium 

pH: 6-8 

Plaats: Middenzone 

Plantsoort: Stengelplant 

 

Omschrijving: 
Rechtop staande stengels met afwisselende bladeren aan de stengel. De bladeren zijn 

langwerpig tot smal omgekeerd eivormig. De kleur van de bladeren zijn wanneer u 

deze plant koopt groen/paars en veranderen naar lichtgroen. Een geliefde langzaam 

groeiende aan te bevelen plant die zich goed aanpast. Hoe meer verlichting hoe sterker 

de plant zich ontwikkeld. In het aquarium staat het bijzonder decoratief, als de stengels 

in de vorm van een straat schuin oplopend van voor naar achter wordt geplant. 

   

En heb je er veel van dan kan hij ook de tuin in. Je zou het niet zeggen maar zo word 

hij. 

 

Planten 
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De meeste weten dat algeters groen-

voer eten, maar  weten vaak niet dat 

andere vissoorten dit ook lusten.  

Je kan er vanuit gaan dat alle tropische 

vissen wel wat groenvoer kunnen gebrui-

ken, alleen de ene vissoort heeft er meer 

behoefte aan dan de ander. Geef ze voor 

een gezond en gevarieerd voedingspa-

troon eens een stukje komkommer te eten 

of een andere groentesoort. 

 

De tropische vissen zullen in het begin niet snel reageren wanneer het voedsel in 

de bak wordt gedaan.  
Alles wat nieuw is moeten ze leren eten en dat heeft enige tijd nodig. Ook wanneer er 

al eten vooraf is gegeven zullen ze minder snel naar de gezonde hap grijpen. Als ze 

eenmaal de weg hebben gevonden en trek krijgen beginnen ze er langzaam van te proe-

ven. Wanneer je ze vaker groente geeft, dan zullen ze er sneller op afkomen. Leg het 

stuk groente telkens op dezelfde plek neer, zo kunnen je vissen er snel aan wennen. 

Zorg dat je het op een plek leg waar je het goed kan zien, zodat wanneer ze honger 

krijgen, je er een mooi schouwspel aan overhoudt! 

 

Bij een gevarieerd dieet worden de kleuren van de vissen doorgaans mooier.  
Wanneer je in de groentewinkel bent geweest om al het vers bij de groenteboer te ha-

len, dan doe je er goed aan om eerst de groente goed te wassen voordat je dit aan de 

vissen geeft. Nederlandse producten bevatten minder resten bestrijdingsmiddelen dan 

de buitenlandse producten. Om er zeker van te zijn dat er geen bestrijdingsmiddelen 

meer op zitten was je eerst de verse groente met water schoon. Ook kan je wanneer er 

aan de groente een vrij harde schil zit, die eraf schillen. 

 

Het groenvoer kan bestaan uit: 

Sla Komkommer Broccoli 

Bloemkool Kool Wortel 

Spinazie Spruitje Courgette 

 

Blancheren en op bodem plaatsen.  

Sommige groentes zijn vaak te hard voor de vis om er direct van 

te kunnen knabbelen, je kan de wat hardere groentes blancheren. 

Door het enkele minuten te koken maak je het iets zachter. Om 

de groenten op de bodem te krijgen moet je het zwaarder maken. 

Dit kan je eenvoudig doen door een lepel er doorheen te prikken, 

of het vast te binden aan een steen, stuk hout of ander decoratie 

stuk. Gebruik nooit scherpe voorwerpen! 

Algeters eten groenvoer  
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Buiten de groentes zijn er ook fruitstukken die je ze kan geven: 

Banaan    

Druiven (eerst open maken) 

 

Het fruit eten ze alleen als het kleine stukjes zijn. Het moet zacht fruit zijn. Niet alle 

fruitsoorten lusten ze, het is een kwestie van uitproberen welk soort fruit gegeten word. 

Het kan geen kwaad om het uit te proberen, de tropische vissen snoepen ervan als ze 

het lekker vinden en laten het liggen als ze het niet hoeven. 

 

Probeer er rekening mee te houden wat ze in de natuur eten en zorg voor afwisselend 

voedsel.  

Voer niet te veel. Het is beter om drie keer een beetje te voeren, dan één keer te veel! 
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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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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 

Sabine Preuter 

W. van de Sandt 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 

 Visbeursnieuws 

Verleden jaar zijn de open dagen er eigenlijk bij ingeschoten de jaarlijkse open dagen 

van u vereniging die eigenlijk voor niet leden zijn om kennis te maken met A.V. de 

Glasbaars , drukte maar vooral de ideeën die wij elk jaar weer moesten bedenken om 

de open dagen interessant te houden waren eigenlijk op , maar dit jaar werd een prima 

suggestie ons werkelijk in de schoot geworpen tijdens Vivarium werd onze begeerlijke 

prijs van “beste standhouder vereniging” voor onze neus weggekaapt door de Neder-

landse Schorpioenenvereniging maar wat bleek de voorzitter van deze vereniging 

woont in Den Helder dus de prijs bleef toch dichtbij en gelijk rees bij ons het idee om 

deze vereniging bij ons uitnodigen op de open dagen , zij reageerden enthousiast  en 

kwamen gelijk langs  even besproken wat ze nodig hadden en nu kunt u tijdens de open 

dagen van 2017 ook de prachtige schorpioenen bewonderen zij zullen met behulp van 

een microscoop tevens een uitleg geven over het leven van de schorpioen in al zijn 

facetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Looijestein 
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Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/

