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NH Post  
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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 € 75,00 

 

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

Jeugdlidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar € 30,00 € 67,00 

 

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  

  

 18-11-2017 Vivarium 10:00 

 19-11-2017 Vivarium 10:00  

 25-11-2017 Presentatie huiskeuring 14:00 

 

Kantinemedewerkers 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Met de ‘open dagen’ achter de rug en Vivarium in het verschiet is er voor het Glasbaars 

bestuur weer voldoende te organiseren. Toch popt af en toe de vraag op: ‘voor wie 

doen we dit nu allemaal?’ 

 

De belangstelling voor de ‘open dagen’ was minimaal, ondanks dat er genoeg te zien 

en te beleven was. Niet alleen was onze visbeurs de moeite waard, met grote hoeveel-

heid planten, vissen, garnalen en niet te vergeten een  zeer mooie variatie aan hout, 

pompen, voer, plantenvoeding en andere aquariumbenodigdheden. We hebben het hart-

stikke goed voor elkaar en toch lukt het niet goed om aquarianen letterlijk in beweging 

te krijgen richting onze vereniging. We doen ons best met een website, facebook, stuk-

jes in de krant etc. maar wellicht denkt een van jullie dat het nog veel beter kan! Dus 

mocht je tips hebben, of zelf een bijdrage willen leveren is dat van harte welkom. We 

horen graag van je via de mail of tijdens de openingstijden op zaterdag en de woens-

dagavond! En mocht je komen, neem een vriend, vriendin, zoon, dochter, broer, zus, 

oom, tante, opa, oma, vader, moeder, neef, nicht of gewoon een kennis mee. Wel zo 

gezellig en wie weet straks een medeaquariaan! 

 

De voorbereidingen voor Vivarium 18 en 19 november zijn al in volle gang. We gaan 

op zaterdag de 18e weer heen met de bus, dus vergeet je niet tijdig op te geven zodat je 

zeker bent van een plekje. De Glasbaars wil net als de vorige jaren breed uitpakken met 

een goed gevulde stand zodat een bezoek aan Vivarium, maar zeker ook aan onze 

stand, absoluut de moeite waard zal zijn! Zoals jullie mogen verwachten gaan we weer 

voor de hoofdprijs: ‘mooiste verenigingsstand Vivarium 2017’. 

 

De huiskeuringen zijn weer gedaan en eind november gaan we horen hoe de deelne-

mers het er af hebben gebracht. Aan de hand van  beeldmateriaal en toelichting van de 

keurmeester zal dit weer een leerzame en vooral gezellige bijeenkomst worden. Voor 

degene die nog niet eerder een keurmeester op bezoek hebben gehad is het een absolute 

aanrader. Niet alleen krijg je van een professional te horen wat hij van je bak vindt, 

maar de tips die hij geeft voor eventuele verbetering of verandering zullen je zeker hel-

pen om nog meer plezier aan je hobby te beleven. 

 

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 kof-

fie nog steeds gratis! 

 

 
 

 Tom Wensink 

Open dagen, open mind....... 
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Beste leden en donateurs van “De Glasbaars” net zoals de vorig gaande jaren wordt u 

donatie of contributie begin november 2017geïncasseerd voor het verenigings jaar 

2018 door mij. 

 

Als u nog wilt wijzigen van lidmaatschap geeft u dit dan door voor 05-11-2017 aan mij 

per E-Mail penningmeester@deglasbaars.nl  dan kan ik dit aanpassen in ons bestand. 

 

Tevens wil ik onder u aandacht brengen dat u de ledenpas voor 2018 door u persoonlijk 

vanaf woensdag 06-12-2017 in het clubgebouw Rozenstraat 17a kan afhalen de koffie 

staat gereed de thee ook natuurlijk. 

 

Wederom vragen wij als bestuur om u hulp voor uitbreiding van ons team zowel in de 

visbeurs als ondersteund bestuurs lid. 

 

We komen echt handen te kort om de vereniging draaiend te houden,  het aantal men-

sen dat ons nu vrijwillig ondersteund wordt steeds kleiner dit is niet meer op te brengen 

door ons als bestuur voor de vereniging . 

 

Wilt u ons team helpen al is het maar voor 1 of 2 dagen per maand is geef u dan op in 

het clubgebouw het is echt nodig 

 

We zoeken leden die willen helpen in de visbeurs en alle voorkomende werkzaam he-

den die nodig zijn om de club gezond draaiend te kunnen houden. 

 

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 

           

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+24,00  75,00 per jaar  

 

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

ringen = 35,00+8,00+24,00 = 67,00 per jaar 

Nieuws van de penningmeester 

mailto:penningmeester@deglasbaars.nl
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Het is alweer bijna November dus nu ook weer tijd voor een nieuwe  “Tussen lange 

Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. De Opendag is weer voorbij en er nu door een aantal 

personen druk gewerkt aan het vivarium. Wat ik wel weet 

is dat er weer een bus rijd naar het vivarium. Tijdens het 

vivarium is het clubgebouw gesloten. Ik had ook een fout-

je gemaakt de uitslag van de huis keuring is zaterdag 25 

november om 14:00 uur.  

 

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.    

 

Ik ben altijd nog steeds benieuwd wat voor aquariums of 

vijvers de mensen hebben. . Kom langs en laten we gege-

vens 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  

 

 

Herinneringen geslepen als glas jij zult altijd bij ons zijn, overal. 

 

Het in memoriam, de bloemen en de belangstelling is nog steeds een 

steun van ons verdriet. 

 

Het gemis van Leen is groot. 
 

Hartelijk bedankt, 

 Annie Tameris 

 Bert en Els 

http://www.reefbuilders.nl/
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LYSIMACHIA AUREA 

 

Familie: Primulaceae 

Omschrijving: 

De foto in de hoek links onder is hoe de plant eruit ziet 

wanneer hij boven water groeit (emers). De grote foto 

laat zien hoe de plant er onder water uit ziet (submers).  

Hij groeit zowel boven als onderwater omdat het een moerasplant is. De stengels staan 

rechtop en de bladeren tegenover elkaar. Het is een makkelijke plant om te houden die 

zich goed kan aanpassen. Zeker als de plant voldoende licht krijgt. Men vindt de plant 

vaak mooi omdat de stengels en de bladeren goud/geel van kleur zijn. De plant kun je 

vermeerderen door stekken te plaatsen. 

SPECIFICATIES 

Familie:Lysimachia 

Herkomst:Europa 

Zone:Achtergrond >40cm 

Lichtbehoefte:Gemiddeld 

Verzorging:Makkelijk 

Hoogte Min.:10 

Hoogte Max.:50 

Temp. Min.:20 

Temp. max.:28 

pH Min.:6 

pH Max.:8 

Planten 
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Echinodorus Amazonicus 

 

De Echinodorus Amazonicus is een prachtige zwaardplant uit de Amazone-

moerassen. Een absolute aanrader als paradepaardje voor uw aquarium. De 

Echinodorus Amazonicus groeit door tot circa 20 – 40 cm. Deze waterplant is 

met zijn mooie langwerpige groene bladeren een mooie bezienswaardigheid. 

Denk ook eens aan een leuke combinatie van de Echinodorus Amazonicus 

achterin uw aquarium en de Tenellus voorin. Click op Echinodorus voor de 

35 andere keuzes in dit plantras. 

 

Eigenschappen van de Echinodorus Amazonicus:  
Naam: Echinodorus Amazonicus 

Familie Alismataceae  

Herkomst Zuid-Amerika  

Code:  P810 

Plaats Achtergrond  

Hoogte: 20 – 40 cm 

Licht: Matig  

Temperatuur 22-28 °C 

Groeisnelheid Gemiddeld  

Kweekgemak Hoog  

Ph 6 – 7,2 
 

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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Corydoras Rabauti / pantsermeerval 

herkomst Venuzuela 

grootte  8 cm  

tempratuur  22-28 graden 

Ph   7-7,5 

 

Een beknopte inventarisatie leert dat er op het 

moment van schrijven ongeveer 240 soorten be-

kend zijn, waarvan er hooguit een dertigtal regelmatig in het aanbod van de aquarium-

handel te vinden is. 

de Corydoras Rabauti is een zeer vreedzame scholenvis.  

Houdt ze absoluut in een flinke school, anders zullen ze zich niet goed voelen.  

Houdt ze met minimaal 6 exemplaren, maar liever nog veel meer.  

Deze vissen grondelen graag in de bodem, wat een leuk gezicht is.  

Corydoras kun je met de meeste vissen combineren, behalve met grote, roofzuchtige 

vissen, ze zijn dan ook zeer geschikt voor een gezelschapsaquarium. 

min. lengte aquarium 80 cm 

De kweek is niet eenvoudig.  

Het kweekpaar moet met voldoende afwisseling in het voer in de juiste conditie worden 

gebracht.  

De eieren worden na heftig jagen afgezet tegen de aquariumwand.  

Na het afzetten moeten de ouders verwijderd worden, en het aquarium enigszins ver-

duisterd. 

De eieren zijn nogal gevoelig voor schimmel.  

Na een week komen de jongen uit en nog eens 2 dagen later gaan ze eten.  

Ze kunnen worden groot gebracht met het fijnste levende voer en wat later met Artemia

-naupliën 

Vissen 
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Nitrietvergiftiging lijkt uiterlijk op zuurstofgebrek.  

De ademhaling van de vis gaat sneller dit is aan 

de heftige kieuwbewegingen te zien. De vis hangt 

dicht onder het wateroppervlak. Opvallend is dat 

de vis met nitrietvergiftiging zich veel tegen 

blaadjes en voorwerpen aanschuurt alsof hij jeuk 

heeft en er niet vanaf komt.  

 

De vis kan vrij bleek of grauwe kleuren hebben, 

de kieuwen kunnen rood van kleur zijn. De vin-

nen hangen er zwakjes bij. Het lijkt alsof de vis 

uitgeput begint te raken. De vis stikt inwendig 

omdat de nitriet het zuurstoftransport in het bloed 

blokkeert. Al deze symptonen wijzen op Giftig-

heid van Nitriet - NO2.  

 

Nitrietvergiftiging kan komen door:  

Teveel voeren 

Verstoorde bacteriehuishouding 

Teveel vissen in het aquarium 

Het filter heeft teweinig capaciteit 

 

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

minder dan de stroomsnelheid.  

 

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

verversen. Maak tijdens de waterverversing gelijk de bodem schoon. Voer je vissen 

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

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

verversen en de bodem te hebben schoongeheveld wacht je eerst tot de vis zich hele-

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

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

langzaam beginnen met matig voeren.  

 

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

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

komen.  

Vervang nooit de filtermassa's tijdens het waterverversen.  

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

nitriet afbrekende bacteriën van het filtersysteem.  

 

Nitrietvergiftiging  
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BOTIA LOHACHATA 

 

HERKOMST 

Bangladesh, India 

 

UITERLIJK 

De Botia lohachata heeft een wit langwerpig li-

chaam met een zwart streepjes patroon. De vinnen 

zijn doorzichtig met ook een zwart patroon.  

 

INRICHTING 

Voor deze vissen is een fijne bodem aan te raden. Gebruik daarom zand zodat ze daar 

goed in kunnen woelen. Er moeten veel schuilmogelijkheden worden gecreëerd. Dit 

kan worden gedaan door de bak goed te beplanten en door het plaatsen van stenen, 

kienhout of andere schuilplaatsen. 

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

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

dens het wroeten in de bodem. 

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

den. 

 

KARAKTER 

Bij een aquarium met fel licht wordt deze soort erg schuw. Ze zullen dan veel verstopt 

zitten tussen de planten en de andere schuilmogelijkheden. Als het licht wordt gedempt 

zullen de vissen actief rond zwemmen. De vissen moeten wel echt in een school gehou-

den worden. 

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

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

 

VOEDING 

De Botia lohachata is een omnivoor. Ze hebben dus een mengeling nodig van verschil-

lende voersoorten. Geef ze dus afwisselend levend/diepvries voer maar ook vlokken 

wat bijvoorbeeld plantaardige voeding bevat. 

 

KWEEK 

Deze vissen hebben alleen nog maar door toevalskweken eieren afgezet in het aquari-

um. Er zijn tot nu toe geen succesvolle kweken geweest. 

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

dus geen spraken van broedzorg. 

Vissen 
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Alternatieve namen: Pogostemon stellata, Eustralis stellatus 

Continent van herkomst: Azië en Australië 

Land(en) van herkomst: Australië, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, China, Hong Kong, 

India, West-Bengalen, Indonesië, Japan, Laos, Maleisië, My-

anmar, Filipijnen, Sri Lanka, Taiwan, Thailand en Vietnam 

Plaats in aquarium: Middenzone en achtergrond 

Maximale lengte: 50 cm 

 

Minimale eisen: 

Temperatuur: 22 tot 28 graden 

Licht: Veel tot Zeer veel 

Co2: Ja 

Ph: 6 tot 7,5 

Hardheid: zacht tot middelhard 

 

Optimale omstandigheden: 

Temperatuur: 25 tot 27 graden 

Licht: veel tot zeer veel 

Co2: Ja 

Ph: 6 tot 6,8 

Hardheid: zacht tot middelhard 

Extra:-  

Heeft voldoende voeding in bodem nodig, 

 

Pogostemon stellatus / Eustralis stellata 

 

De pogostemon stellatus wordt in de aquariumhobby nog vaak aangeduid als de Eustra-

lis stellata, echter de juiste wetenschappelijke naam is de Pogostemon stellatus. 

 

Deze plant komt voor in het noorden en westen van Australie voor en is wijdverspreid in 

Azië te vinden. De plant komt in moeraspoelen, oevers van stroompjes en rivieren en 

rijstvelden voor en staat een gedeelte van het jaar onderwater. Daardoor heeft hij zowel 

een onderwater(submerse) als bovenwater(emerse) vorm. 

 

Door zijn mooie rode kleur is deze plant ideaal om als middenzone plant te gebruiken. 

Hoewel hij tot 50cm lang kan worden zal hij vaak toch wat kleiner blijven en is hij te-

vens makkelijk op de gewenste grote te snoeien. 

 

De Pogostemon stellatus heeft veel behoefte aan licht en kan daarnaast niet zonder co2 

toevoeging. Ook heeft de plant voldoende voedingsstoffen die hij zowel via de bodem 

als het water kan opnemen.  

Planten 



“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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APLOCHEILUS LINEATUS 

 

NATUURLIJKE LEEFOMGEVING 

India, Ceylon. De Aplocheilus lineatus leeft daar 

in ondiepe, stilstaande en langzaam stromende 

wateren met een dichte vegetatie van overhan-

gende grassen en oevergewassen. 

 

VORM EN KLEURTEKENING 

Het lichaam van de Aplocheilus lineatus is langgerekt, en sterk torpedovormig. Grond-

kleur in hoge mate afhankelijk van de uiteenlopende vindgebieden. Rug bruingroen, 

lichaamszijden lichter, buik geelachtig. Vrijwel elke schub is gesierd met een groene 

tot goudglanzende stip waardoor een lengtestreeptekening wordt opgeroepen. De buik-

partijen en het gedeelte boven de aarsvin zijn bezaaid met rood iriserende stippen. Op 

de flanken en de staartvinbasis 6 – 8 donkere dwarsbanden. Over de kieuwdeksels ligt 

een geelgroene tot blauwgroene glans. Rugvin geel met rode boventoon, staartvin aan 

de basis oranje, het overige deel rood met in de lobben een afwisselende donker-

lichtpigmentring. Aarsvin aan de basis geelgroen tot blauwachtig met oplichtende lich-

te vlektekening, het overige deel rood. Borst- en buikvinnen geelachtig, veelal met rode 

randen. 

Grootte: max. 10 cm. 

De vrouwtjes: over het algemeen donkerder. De dwarsbanden zijn talrijker en breder en 

daardoor meer opvallend. Rugvin met donkere vlek aan de basis. 

 

VERZORGING 

De Aplocheilus lineatus is geschikt voor grote aquariums en alleen samen te houden 

met grotere vissen, met hier en daar een dichte randbeplanting en aan het oppervlak 

voldoende drijfplanten. Bodem liefst donker. Grillige kienhoutpartijen lenen zich uit-

stekend als decoratiemateriaal. Bevolken de bovenste en middelste waterlagen. Evenals 

verwante soorten roofzuchtig. Aan de waterkwaliteit worden weinig eisen gesteld. 

Temperatuur 22- 24 graden. Het beste te houden als een paartje of één man met meer 

vrouwen. Als voedsel komen in feite uitsluitend levende voedseldieren in aanmerking, 

maar ter afwisseling wordt ook wel droogvoer genomen. 

 

KWEEK 

De kweek van de Aplocheilus lineatus is niet moeilijk. Ook in gezelschapsaquariums 

gaan deze killivissen tot voortplanting over, maar om dit te bereiken moet de tempera-

tuur worden opgevoerd tot ca. 28 graden. Het stevige eiomhulsel maakt het mogelijk de 

eieren uit het groen te lezen en over te brengen in broedschalen. De jongen komen na 

ca. 12-14 dagen uit en zijn gemakkelijk op te fokken met de gebruikelijke opfokvoe-

ders.

Vissen 
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Naam: Cryptocoryne balansae 

Familie:  Araceae 

land:  India 

Hoogte:  20-40+ cm 

Licht:  Normaal 

Temperatuur:  22-28ºC 

Water hardheid:  Zacht/Medium 

pH:  6-8 

Plaats:  Middenzone, Achtergrond 

Plantsoort:  Rozetplant  

 

Omschrijving: 
De Cryptocoryne Balansea is ook bekend onder de naam Cryptocoryne crispatula. Bij 

bovenwater kweek zullen de bladeren tussen de 10 en 25 cm zijn. Onderwater is dit een 

heel ander verhaal en kunnen ze wel 70 cm lang worden wat een prachtig gezicht is 

door zijn aparte verschijning. De kleur is bruin roodachtig en glad/gegolfd blad wat 

heel mooi afsteekt bij andere planten. De toppen zijn mooi spits.  
 

 

 

 

 

Planten 
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Utricularia graminifolia is afkomstig uit Azië en behoort tot de blaasjeskruid familie. 

Alle soorten in deze familie zijn insectenetende, moerasplanten. Vangblaasjes zijn een 

uniek kenmerk van deze familie en ook Utricularia graminifolia vormt deze blaasjes in 

het aquarium. Hierin kunnen miniscule diertjes worden gevangen. Garnalen zijn geluk-

kig veilig. Graminifolia betekent "met bladeren die lijken op gras" en in het aquarium 

vormt zich dan ook een mooi grastapijt van 2 tot 8 cm hoog. 

Plant deze soort in kleine plukjes/porties met een korte onderlinge afstand. Onder goe-

de omstandigheden: veel licht, zacht water, CO2 toevoeging en voldoende voedings-

stoffen, ontstaat een compacte grasmat met een frisgroene kleur. De bladeren zijn zacht 

en soepel en ideaal voor een aquascape om een graslandschap mee na te bootsen. 

 

Eigenschappen Utricularia graminifolia 

Type: Bodembedekker 

Herkomst: Azië 

Groeisnelheid: Gemiddeld 

Hoogte: 3-10+ cm 

Lichtbehoefte: 0,5 Watt/L 

CO2 behoefte: 6-14 mg/L 

 

 

Planten 
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Er is een grote diversiteit in visvoer en iedere vis heeft zo zijn eigen voorkeuren. Het 

ene voer is het andere niet, de ene vis heeft weer heel wat anders nodig dan de andere 

vis, het is dan ook belangrijk het voer af te stemmen op de vissen die zich in het aquari-

um bevinden. 

Droogvoer 
Vroeger voerde men alleen in noodgevallen droogvoer, omdat de kwaliteit niet altijd 

even goed was. Tegenwoordig zijn er uitstekende soorten droogvoer te koop. Zo zijn er 

tabletten, sticks, vlokken en granules, wat voor bijna iedere vis een goede basisvoeding 

is. De meeste soorten doen het er prima op en blijven een leven lang gezond. Voordeel 

van droogvoer is, dat het makkelijk bij de hand te houden is en dat men er geen diep-

vries voor nodig heeft. Ook zitten er in dit voer geen parasieten of andere ziektever-

wekkers. 

Toch is droogvoer niet voor alle vissen even goed. De ene vis heeft meer behoefte aan 

plantaardige voeding, de andere eet nooit plantaardige kost. Het is wel mogelijk ver-

schillende soorten vlokvoer af te wisselen. Bodemvissen zullen bijv. nooit voedsel op-

nemen uit de middelste of bovenste waterlaag. Voor deze vissen zijn er speciaal tablet-

ten verkrijgbaar, die meteen naar de bodem zakken. Omdat de meeste bodembewoners 

pas in de schemering actief worden, is het beter dit voer wat later te geven. 

 

Levend voer 
Onder levend voer verstaan we verschillende soorten voedseldiertjes, zoals de witte, 

zwarte en rode muggenlarven, watervlooien, tubifex en artemia (pekelkreeftjes). Een 

aantal hiervan is zelf te vangen, maar ook verkrijgbaar in een dierenwinkel/

aquariumspeciaalzaak. Sommige diertjes kunt u ook zelf kweken. 

Zelf vangen kan nadelig zijn, omdat er dan ook ongewenste ziekteverwekkers in het 

aquarium terecht kunnen komen. Garnaaltjes, muggenlarven en watervlooien zijn ook 

gedroogd en ingevroren verkrijgbaar. Ingevroren voer moet overigens altijd ontdooid 

aan de vissen gegeven worden. Voor de grotere vissen zijn grotere voedseldieren, zoals 

bijv. de regenworm, heel geschikt. Deze kan men, na een flinke regenbui, buiten verza-

melen. Wat hierbij wel belangrijk is, is dat de wormen eerst apart in een bakje gehou-

den moeten worden, totdat hun darmkanaal leeg is. Hierin bevindt zich nl. zand, wat 

we niet in het aquarium willen hebben. 

 

Plantaardig voer 
Sommige vissen eten (bijna) alleen plantaardig voedsel. Dit zijn bijv. de meervallen, 

veel levendbarende vissen en sommige karperachtigen. Deze vissen houden van algen, 

die ze van de ruiten, stenen en planten zullen eten. Als er niet voldoende algen in het 

aquarium zijn, moeten de vissen bijgevoerd worden met bijv. waterkers, sla en spina-

Hoe voeren we onze vissen? 
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zie. De groenten moeten eerst even in kokend water gehouden worden. Er bestaat ook 

plantaardig droogvoer, wat alles bevat wat de vis nodig heeft. 

 

Ander voer 
Dit is voer wat niet in te delen is onder droogvoer, plantaardig- of diepvriesvoer. Het 

kan hierbij gaan om stukjes vlees, vis en schaaldieren. Vooral de grotere cichliden stel-

len dit voer op prijs. Zo vinden ze vis, mosselen of eigeel erg lekker. Van eigeel kan 

met beter niet teveel geven, omdat het water er erg vies van wordt en de vis er snel te 

dik van wordt. Een vis mag nooit brood hebben. Brood zet uit in de maag, wat proble-

men kan veroorzaken. 

 

Hoeveel 
Vissen krijgen vaak veel te veel voer, wat niet goed is. Alles wat de vissen niet opeten, 

belandt op de bodem, waar het gaat rotten en dat is weer slecht voor de watersamen-

stelling. Als vissen teveel eten, hebben ze ook meer ontlasting, wat ook weer op de 

bodem terecht komt. Al deze dingen zijn echt ziekteverwekkers en vervuilers en boven-

dien veroorzaken ze giftige stoffen in het water. 

Vissen kunnen meerdere keren per dag gevoerd worden, maar ze mogen niet meer heb-

ben dan ze in vijf minuten opeten. Het is zelfs beter een dag niet te voeren, dan te vaak 

te voeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hobbykwekers.nl/images/stories/artikelen/Vissen_Voer/Voedsel/cyclops2.jpg
http://www.hobbykwekers.nl/images/stories/artikelen/Vissen_Voer/Voedsel/cyclops eieren.jpg
http://www.hobbykwekers.nl/images/stories/artikelen/Vissen_Voer/Voedsel/cyclops.jpg
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Utricularia graminifolia is afkomstig uit Azië en behoort tot de blaasjeskruid familie. 

Onder goede omstandigheden: veel licht, zacht water, CO2 toevoeging en voldoende 

voedingsstoffen, ontstaat een compacte grasmat met een frisgroene kleur. De bladeren 

zijn zacht en soepel en ideaal voor een aquascape om een graslandschap mee na te 

bootsen.  

 
Familie:  Mayacaceae 

land:  Midden-Amerika, Zuid-Amerika 

Hoogte:  20-40 cm soms zelfs 60cm 

Licht:  Veel 

Temperatuur:  23-27ºC 

Water hardheid:  Zacht/Medium 

pH:  5-6.7 

Plaats:  Achtergrond, middenzone 

Plantsoort:  Stengelplant 

 

Omschrijving: 
Tere moerasplant met rechtopstaande stengels. De bladeren zitten afwisselend, zeer 

dicht in kransen bij elkaar. Deze plant groeit zeer snel en met zijn leuke bladvorm en 

kleur is het een mooie plant ter afwisseling in het aquarium. Een ijzerterkort kun je 

direct opmerken aan de gelige/witte kleur van de nieuwe bladeren, het is dus een goede 

graadmeter. Bij een kleine bos ziet deze plant wanneer u deze kort houdt er ook erg 

leuk uit op de voorgrond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

leven van uw hobby. 

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

samen met u kunnen oplossen. 

 

Nieuwe leden / donateurs:   

 
 

 

 

Nieuw ingeschreven 

leden  /  donateurs 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

 

 

 

 

Adverteren voor leden/donateurs gratis 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 

 Visbeursnieuws 

  

Open dagen voorbij en dan gaan we nu echt doorstomen naar Vivarium het is wel nog 

4 weken voordat Vivarium open gaat maar ons team is al maanden lang bezig met de 

voorbereidingen bezig en nu we nog maar 4 weken hebben raakt dit wel in een stroom-

versnelling , de inrichting van de 4 showaquaria staat al vast ook de opbouw van de 

stand staat al voor 90% vast waarbij dit jaar 2 gasten aanwezig zullen zijn die u alles 

kunnen vertellen over de keuring en inrichting van u aquarium. 

 

In ons bezit gekomen zijn een aantal prachtige Koi-karpers die uit een grote vijver zijn 

gekomen inclusief wat goudvissen , een goudwinde en 2 zonnebaarzen deze vissen zijn 

verkrijgbaar vanaf € 5,00 

 

Voor de liefhebber van Corydoras Panda is er weer goed nieuws van een particuliere 

kweker zijn er weer Panda’s binnen deze pantsermeerval word niet zo groot en is een 

zeer dankbaar visje voor op de bodem van het aquarium. 

 

Voor de slakkenplaag in het aquarium zijn er vele oplossingen gif is hier een van maar 

daar ben ik persoonlijk geen voorstander van dan kunt u het beste een vis nemen die 

slakken eet bijvoorbeeld een Kogelvis die heeft alleen als nadeel dat als de slakken op 

zijn u hem moet bijvoeren met bevroren mosselvlees een goed alternatief is een Botia 

die zijn er in vele soorten en maten deze zullen niet alle slakken opeten maar zij hou-

den de slakken wel in toom en deze eten indien weinig slakken meer gewoon met de 

rest van de vissen mee , als laatste de slakkenval mocht u echt geen vis meer in het 

aquarium kunnen hebben of de Botia past niet in het aquarium dan is de slakkenval een 

goed alternatief deze legt u in het aquarium met wat voedsel en zo kunt u de meeste 

slakken in het aquarium wegvangen. 

 

Tom Looijestein 
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Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/

