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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  

  
   

Kantinemedewerkers 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Met een bus vol enthousiastelingen en medeaquarianen werd op zaterdag een bezoek 
gebracht aan de grootste beurs op aquarium-, terrarium- en paludariumgebied.  Aan de 
reacties op de terugweg te merken was het weer zeer de moeite waard!  
Het aanbod was overweldigend, twee etages vol met alles op het gebied van onze hob-
by. De sfeer was uitstekend en de verschillende lezingen en workshops werden druk 
bezocht. Ook de Glasbaars had weer fors uitgepakt met een prachtige grote stand, goed 
gevuld en met zo bleek een enorme hoop koopgrage bezoekers. En dit was dan alleen 
nog maar de zaterdag.  
Ook de NBAT, onze bond, was goed zichtbaar en presenteerde de mooiste ‘bakken’ 
van Nederland tijdens de uitslag van de landelijke competitie. Met commentaar van de 
diverse keurmeesters konden we met enige jaloezie (ik in ieder geval wel) kijken naar 
de resultaten van de landelijke toppers! 
En dan natuurlijk de uitslag! Jeroen, die meedeed met een speciaal aquarium scoorde 
meer dan uitstekend met een derde plek. En dan onze Jos, de landskampioen van vorig 
jaar was iets minder tevreden over zijn bak. Gelukkig dachten de keurmeesters daar 
anders over want Jos ontving opnieuw de hoogste eer en werd wederom de kampioen 
van Nederland! Maar hiermee stopte het niet, want zo bleek werd de Glasbaars uitge-
roepen tot best presterende vereniging. Wat kunnen we trots zijn op onze kampioenen 
en onze eigen club! Van harte gefeliciteerd namens het gehele bestuur voor deze prach-
tige resultaten! 
Opvallend tijdens de beurs was het groeiende en ook betaalbare zeewateraanbod. Een 
lezing van Tanne Hof nam ons mee door een prachtige wereld van koralen en vissen 
die in meer of mindere mate geschikt waren voor een bak in de huiskamer. Ook op het 
gebied van waterkwaliteit en plantenvoeding rolden de aanbieders over elkaar heen. 
Beproefde concepten, maar ook nieuwe wondermiddelen werden aangeprezen met be-
loftes als schitterende plantengroei en nooit meer alg. De droom van iedere aquariaan, 
maar of het ook realistisch is zal de praktijk moeten uitwijzen. Ik heb in ieder geval een 
flesje gescoord dat ik in de komende weken ga testen in mijn eigen bak. Uiteraard zal 
ik jullie op de hoogte houden van de resultaten. Wellicht zijn er nog andere gebruikers 
van deze ‘wondermiddelen’ die de redactie willen laten weten hoe de praktijk uitpakt 
door de resultaten met ons te delen in het clubblad! 
Wat we makkelijk zouden vergeten, maar zeker niet onbenoemd kunnen laten is de 
organisatie van deze schitterende beurs. Een heel team onder leiding van Marco Aukes 
heeft dit opnieuw mogelijk gemaakt! Mensen die met grote gedrevenheid en geheel 
vrijwillig tijd, energie en geld stoppen in een concept dat een enorme groep hobbyisten 
dolgelukkig maakt en duizenden mensen een prachtig weekend bezorgt. En dan natuur-
lijk onze eigen Glasbaarscrew die, los van de voorbereidingen, een kleine week lang 
hun tijd en energie beschikbaar stellen om onze club een perfecte performance te geven 
op de beurs. Mocht je ze in de komende weken op zaterdag of woensdagavond tegen-
komen heb je het volste recht om ze te bedanken en te complimenteren met de resulta-
ten! Wellicht ben je er volgend jaar ook bij als bezoeker of in de organisatie! 

Tom Wensink 

Vivarium, een hoogtepunt in een aquariumjaar! 
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Geachte leden en donateurs zoals is besloten op de algemene 
leden vergadering van dit jaar 
 
Kunt u vanaf Zaterdag 16-12-2017 u ledenpas voor 2018 ophalen 
in ons clubgebouw Rozenstraat 17a de koffie staat gereed 
Wij zorgen dan dat deze gereed ligt dit scheelt weer in onze vaste 
kosten voor de vereniging, alle kleintjes moeten meehelpen om 
het hoofd boven water te houden. 
 
Tevens wil ik nog u aandacht vragen om ons team uit te breiden 
we komen ECHT handen tekort geef u op al is het maar voor 1 
ochtend in de maand. 
We hebben een uitstekende Vivarium beurs gedraaid dit jaar dit 
levert de club ook weer een leuke omzet op. 

 

Nieuws van de Penningmeester 
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Hier is de laatste  “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars van  dit jaar. Dus 
voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar en veel vis plezier. We zien ieder-
een weer gezond in het nieuwe jaar en vergeet niet uw pas 
op te halen. 
 
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 club-
blad. 
 
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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Naam:  Cryptocoryne Costata 

Familie: Araceae 
land: Azie 
Hoogte: +/- 15 cm 
Licht: Normaal/Veel 
Temperatuur: 22-28ºC 
Water hardheid: Zacht/
Medium 
pH: 6-8 
Plaats: Middenzone, Voor-
grond 
Plantsoort: Rozetplant 
 
 
 
 
Omschrijving: 
Een mooie aanvulling op de 
cryptocoryne groep. Deze cryp-
to heeft mooie puntige bladeren 
en kan veel kleur variaties krijgen in het aquarium. Bij veel licht kan de kleur 
van fel groen tot oranje/bruin worden. Staat de plant op een wat donkere plek 
dan word de plant donker groen. Deze plant word om die reden vaak op meer-
dere plekken in het aquarium geplaatst, in plaats van als een groep op een plek. 
De plant heeft wel voeding nodig bij de wortels en zullen dit regelmatig nodig 
hebben door hun sterk wortelgestel. 

Planten 
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Naam: Hottonia inflata/palustris 
Familie: Primulaceae 
land: Europa, Noord Azie 
Hoogte: 10-20 cm 
Licht: Veel 
Temperatuur: 15-26ºC 
Water hardheid: Zacht/Medium 
pH: 6-7,5 
Plaats: Voorgrond 
 
 
 
 
Omschrijving: 
Stengels staan rechtop waarop de bladeren afwisselend aanvast zitten. De bla-
deren zijn lichtgroen van kleur. Een decoratieve plant die uitstekend op de 
voorgrond gezet kan worden. Ook zeker geschikt voor een wat hoger terras. 

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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Moenkhausia pittieri - Diamantzalm 
Wetenschappelijke Naam: Moenkhausia pittieri 
Nederlandse Naam: Diamantzalm 
Familie: Characidae (karperzalmen) 
Herkomst: Venezuela 
Lengte: Tot 6cm. 
Temperatuur: 24-28°C 
Ph: 6,5-7 
GH: 3-6 
Het water mag niet te hard zijn, anders zal deze 
mooie vis niet oud worden. 
 
Geslachtsonderscheid 
De mannetjes hebben een sterk verlengde rugvin. Ook zijn ze wat meer intens gekleurd 
en zijn ze iets groter dan de vrouwtjes. 
 
Huisvesting 
Diamantzalmpjes horen thuis in een aquarium van minimaal 60cm lang. Als je ze ech-
ter in een groter aquarium houdt zul je zien dat ze het hierin meer naar hun zin hebben. 
Het aquarium moet ingericht worden met een donkere bodem, veel planten en wat 
drijfplanten. Zorg voor veel vrije zwemruimte in de middelste waterlaag. 
 
Karakter 
Diamantzalmen zijn zeer vreedzaam van aard. Het is een scholenvis die het best tot zijn 
recht komt in een flinke school van zo’n 15 stuks. Houdt ze niet met barbeeltjes, die 
zullen in de vinnen gaan happen. 
 
Voeding 
Vooral levend voedsel, maar droogvoer wordt ook gegeten. Ook wat steviger voer lus-
ten ze: meelwormen bijvoorbeeld. Maar geef dit niet te vaak, want deze zijn heel vet. 
 
Kweek 
Vrij eenvoudig. Zorg voor zacht en wat zuur water, in de kweekbak moet ook wat Ja-
vamos of andere fijnbladige planten aangebracht worden, hier worden de eieren in af-
gezet. Zorg dat het vrij donker is in de kweekbak. Na het afzetten van de eieren moeten 
de ouders verwijderd worden. De eieren komen na 3 dagen uit, na 5 dagen zwemmen 
de jongen vrij. Voer de jongen met artemia-naupliën. Er worden tot wel 500 eieren 
afgezet, zorg dus dat je van te voren weet waar je de kleine visjes kwijt kunt! 
 
De diamantzalm komt oorspronkelijk uit Venezuela, echter het milieu is daar zodanig 
aangetast dat de vis daar is uitgestorven. Hebt u deze vis dus in uw aquarium, probeer 
hem dan na te kweken, dit is noodzakelijk voor het voortbestaan van deze vis! 

Vissen 
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De voorbereidingen voor de 9de editie van vivarium begonnen eigenlijk al direct na 
terug komst van editie 8. We schreven namelijk direct al weer in voor editie 9 en daar-
mee begonnen de voorbereidingen al weer. Zachtjes aan nadenken wat willen we in de 
showbakken, wat willen we gaan verkopen, etc. 
De bellenbaan trok in editie 8 veel aandacht dus die moest terug komen. Daarnaast was 
een opmerking van de vivarium organisatie het startpunt om te zoeken naar piranha’s 
en zo ontstond het idee voor de inrichting van het piranha aquarium. Natuurlijk moest 
er een skelet in die we toepasselijk “lange Jaap” zijn gaan noemen. Daarnaast kwam er 
een inrichting met maanvissen, ciclides en sumatranen. 
Natuurlijk moest de stand ook weer gevuld worden en naast de standaard artikelen die 
we in de visbeurs verkopen werd er gezocht naar wat speciale artikelen. Ronald had 
een mooie partij kienhout op de kop weten te tikken met daarin een aantal hele grote 
stukken. Omdat juist die stukken maar in een select aantal aquarium passen, denk aan 
aquariums groter dan 2meter, hebben we die stukken “goedkoop” aangeboden op viva-
rium. 
 
Nu dat de TL verlichting langzaam wordt verdrongen door de LED verlichting is er 
besloten om een investering te doen in LED verlichting die we kunnen gaan verkopen 
binnen de vereniging naast de JMB ledverlichting die we al verkopen. Aangezien JMB 
z’n beetje top of the range is qua kwaliteit maar ook in prijs werd er gezocht naar een 
goed maar betaalbaar alternatief. In samenwerking met Faunaland hebben we besloten 
om de led verlichting van Superfish aan te gaan bieden binnen de vereniging en op 
vivarium. Daarnaast zouden we dan onze huidige voorraad TL’s voordelig aanbieden 
op vivarium. 
Nu dat de stand in onze gedachten ingericht was moesten we natuurlijk weer op zoek 
naar een sponsor voor een transportbus. Deze hebben we gevonden in de firma Peeman 
die ons de transportbus sponsorde.  
Eigenlijk hadden we in de voorbereidingen besloten dat we dit jaar geen bus zouden 
laten rijden aangezien we de financiën om de bus te laten rijden niet rond konden krij-
gen. Een aantal leden drong echter aan op het laten rijden van de bus en al snel hadden 
we 10 deelnemers waar door we het risico wel wilden nemen om een bus te laten rij-
den. Toen we dit kenbaar maakte stapte een anonieme sponsor in die ons onverwachts 
sponsorde met een bepaalt bedrag waardoor we de bus zelfs gratis konden laten rijden. 
De firma’s Faunaland en Hilverink zorgde er voor dat de bus al voor het grootste ge-
deelte gesponsord was. In totaal hebben we 43 personen blij kunnen maken met gratis 
vervoer naar vivarium. Sponsoren ontzettend bedankt want zonder jullie is dit allemaal 
niet mogelijk. Hopelijk mogen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen. 
 
En ja dan is het zover…. Dinsdag 14 November de transportbus en 1 auto geladen en 
woensdag ochtend vroeg zijn Willem, Tom en Niels naar Vivarium vertrokken. Bij 
aankomst bleek de stand al te staan dus eerst de bus maar op de stand geleegd en de 
spullen voor de showaquariums op hun plaats gezet. Willem is rond 1 uur weer rich-
ting Den Helder gegaan en Tom en Niels hebben de show aquariums opgebouwd. Om 
de kosten voor ons zelf een beetje te drukken, ja sommige dingen betalen we uit eigen 
zak, hebben Tom en Niels de nacht op veldbedjes doorgebracht op de stand. De rest 

Vivarium 2017, een terug blik. 
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van de Vivarium crew slaapt ook in de hal maar ze 
schijnen nogal te snurken…. Na een “koude” nacht 
zijn we begonnen aan de opbouw van de stand en 
hebben we de inrichting van de showaquariums 
afgemaakt. Tom Wensink heeft ons geholpen met 
het inrichten van de hout stellingen en het zag er 
weer prachtig uit. ’s Middags weer naar Den Helder 
vertrokken omdat we op vrijdag nog vissen en plan-
ten moesten ophalen bij de groothandel. 
Vrijdags naar de groothandel gegaan en daar mooie 
vissen en planten gehaald. Laatste stukje stand op-
gebouwd en de vissen in de showaquarium losgela-
ten. Ondertussen was het in de beurs al een groot 
feest van herkenning want ondertussen waren onze 
buren ook al weer aan het opbouwen, altijd gezellig 
om bekende tegen te komen. Ook hadden we wat 
H.formosa’s ingekocht bij een enthousiaste hobby 
kweker. Eigenlijk waren deze visjes bedoelt om 
mee te nemen naar de visbeurs na Vivarium maar er 
bleek een enorme vraag te zijn naar de visjes. Ze 
waren dan ook al heel snel uitverkocht. Misschien 
moeten we binnen de vereniging maar een kweek 
opzetten. 
Willem en Ilonka (mijn vrouw) zijn ons laat in de 
middag komen versterken. Na een lekkere maaltijd met de vivarium crew zijn we maar 
in het hotel in Vianen gaan slapen want Vivarium vreet energie van je. 
 
Zaterdag en Zondag de dagen van de beurs zelf.. 
Die zijn eigenlijk heel snel samen te vatten……. Druk, druk en nog eens druk. 
Waar we bij voorgaande edities vaak even moesten wachten totdat de eerste mensen de 
stand hadden gevonden was dit, dit jaar niet het geval. Vanaf het moment dat de deuren 
om 10uur open gingen liep het storm en met 4 man op de stand hadden we onze handen 
meer dan vol om iedereen van informatie te voorzien, af te rekenen, begroeten, praatje 
mee te maken. En ja dan kwam de bus ook nog aan…. Altijd een prachtig gezicht dat 
wij als clubje uit Den helder het gewoon weten te flikken om met een na genoeg volle 
bus leden en niet leden aan te komen. Iedereen van een kaartje te kunnen voorzien en 
de hele groep zo langs de kassa de beurs in te zien verdwijnen. Van menig persoon 
begrepen dat ze best een beetje jaloers zijn op wat wij als vereniging allemaal hebben. 
We nemen het vaak als leden voor vanzelf sprekend maar dat is het beslist niet. Als we 
ons allemaal als leden inzetten voor de vereniging kan het nog veel beter maar ja daar 
hebben we het nog wel eens over….. 
Ook een nieuw item op de stand was de aanwezigheid van een pin automaat. Het was 
een beetje een gok want de huur voor 2 dagen is best redelijk aan de prijs. Eerste con-
clusie na Vivarium is wel dat we deze kosten eruit hebben. Er is goed gebruik gemaakt 
van de pin mogelijkheid. Zeker voor de grotere stukken hout en de ledverlichting bleek 
het handig aangezien het dan vaak om wat grotere bedragen ging. Natuurlijk moet de 
kas nog definitief opgemaakt worden maar de clubkas kan een positief resultaat tege-
moet zien. 
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Zondag na beurs heeft Mark ons nog stevig geholpen met opruimen en heeft hij de 
vissen weer terug gebracht naar de vereniging waar we nu dus weer wat prachtige 
vissen hebben zitten. Rond 2130 was alles weer ingeladen in de bus en waren de 
showaquariums weer opgeruimd. 
 
Eind conclusie; het was weer een zeer geslaagde editie van vivarium voor de glas-
baars. 
Is alles vlekkeloos verlopen? Nou nee maar daar gaan we als vivarium werkgroep 
intern nog wel mee aan de slag. 
 
Bij deze willen we nogmaals onze sponsoren Peeman, Hilverink en Faunaland ont-
zettend bedanken voor hun bijdrages en we hopen dat we volgend jaar weer een be-
roep op hun mogen doen. 
Ook nogmaals een enorme compliment voor de Vivarium organisatie en alle vrijwil-
ligers van vivarium want zonder hun is er geen vivarium. Mannen / Dames ontzet-
tend bedankt. 
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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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Uiterlijk 
De Yasuhikotakia morleti of Muisbotia kan een lengte bereiken van ongeveer 9 centi-
meter. Ze hebben een een grijs-bruine kleur. Over de kop en rug loopt een zwarte 
streep die over de staartwortel naar beneden loopt. De buik, borst en anaal vin is oranje 
gekleurd. Het geslachtsonderscheid is moeilijk te zien, de vrouwtjes hebben een iets 
vollere buik dan de mannetjes. 
 
Synoniemen 
Botia morleti, Botia horae, 
 
Herkomst  
India, Thailand. 
 
Inrichting 
Voor de Yasuhikotakia morleti is een aquari-
um nodig van minimaal 1 meter. De bak los 
beplanten, de planten stevig verankeren door ze in een bloempotje in de bodem te ver-
ankeren, gebruik kienhout en stenen om schuilplaatsen te maken. Zorg ook voor ge-
dempte verlichting. De bodem moet bestaan uit fijn zand, waar ze lekker in kunnen 
woelen. Ze houden van matige stroming, regelmatige waterverversing is aan te raden. 
 
Water 
Temperatuur: 26-30 graden. 
PH: 6-7 
GH: 3-6 
 
Voeding 
Als voedsel kan het beste levend voer en diepvriesvoer gegeven worden zoals mug-
gelarven, daphnia en garnalen, droogvoer wordt nauwelijks geaccepteerd. Het zijn ook 
goede slakkenverdelgers in het aquarium 
Karakter 
Het is een erg agressieve vis die niet geschikt is voor in een gezelschapsaquarium. Be-
denk dus wel voordat je de Yasuhikotakia morleti welke andere vissen je erbij kunt 
houden, deze moeten dan wel robuust en erg snel zijn. Houdt ze samen met een groepje 
van minimaal 5 stuks zodat de agressie verdeeld is. Ze kunnen flinke holen graven on-
der hout of stenen, dus zorg dat alles stabiel is.

Vissen 
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Micranthemum umbrosum 
Familie: Scrophulariaceae 
land: Amerika 
Hoogte: 5-10 cm 
Licht: Normaal/Veel 
Temperatuur: 20-26ºC 
Water hardheid: Zacht/Medium/Hard 
pH: 6-7 
Plantsoort: Bodembedekker 
 
 
Omschrijving: 
Een tere moerasplant met kruipend, vertakte rizoom, aan de knopen wortelend. Tot 
20cm lange stengels. Bladeren tegenoverstaand en zittend. Bladschijf rondachtig ovaal 
ca 4-7 mm groot. Lichtgroen van kleur. Deze sierlijke aquariumplant heeft voor een 
goede groei vooral een intensieve belichting nodig, zacht tot middelhard, licht zuur 
water en een niet te hoge temperatuur. Een CO2 bemesting is aan te bevelen. Een 
mooie voorgrondplant die bij voldoende licht snel groeit. De blaadjes zijn groter als de 
andere Micranthemum.  

Planten 
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Hedyotis salzmannii  
Familie: Rubiaceae 
Hoogte: 5-20cm 
Breedte: 15cm 
Solitair: nee 
Lichtbehoefte: matig tot veel 
Temperatuur: 15-28C 
Ph: 5,5 - 7,5 
Herkomst:Zuid-Amerika  
 
 
 
 
Dit is een niet zo heel veel voorkomende voorgrond 
plant, hij is decoratief  en redelijk gemakkelijk te houden, net als veel andere lage plan-
ten heeft deze ook veel co2 en licht nodig om het goed te doen. 
Hedyotis Salzmannii heeft niet zo heel veel onderhoud nodig, Het gaat hier om een snel 
groeiende soort dit kan betekenen dat deze over ander planten kan groeien. Eens in de 
week moet deze dan ook gesnoeid worden, bijv. met een schaar. 

Planten 

https://www.aquarium-planten.com/images/producten/1298582115.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjogJCZ0PLXAhXNJlAKHX1yCH4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fparatusplants.co.uk%2Fhedyotis-salzmannii-p-102.html&psig=AOvVaw1y_MkCN0HQJMHf_gNeL8rp&ust=1512554885328153
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Een halve kokosnoot in aquari-
um kan je zelf maken. Kokos-
noten groeien in kokospalmen. 
Met een kokosnoot kan je  
eenvoudig een mooie schuilgele-
genheid voor tropische vissen 
zelf maken.  

 
Sommige aquariumbewoners zoals de Kersenbuikcichlide 
zullen de halve kokosnoot schuilplaats enorm waarderen. De 
kokosnoot zal vrijstel behuisd worden door kersenbuikjes. Dat 
kan een prachtig gezicht zijn. Om de mooie schuilplaats 
schermt het paartje vlug zijn territorium af.  
Door schuilplekken in het aquarium te maken voelen tropisch vissen zich meer op hun 
gemak, alsof ze zich meer thuis voelen. Zolang er maar genoeg schuilmogelijkheden 
zijn.  
De schuilplekken zullen door andere tropisch vissen niet constant gebruikt worden. 
Meestal dienen deze voor als er gevaar dreigt of als een vis zich even wil afzonderen 
van de rest of als broedplek. Wanneer er voldoende schuilplekken zijn zullen de tro-
pisch vissen zich tegenover elkaar ook minder agressief gedragen.  
De kokosnoot kan een uitstekende schuilplaats zijn. Het is een natuurproduct dat bij-
zonder goed in tropische aquaria te gebruiken is. Je kan vrij eenvoudig zelf met een 
hele kokosnoot twee schuilplekken creëren door deze doormidden te zagen. Voor je dit 
doet moet je eerst de kokosnoot sap eruit halen. Houd de kokosnoot dichtbij je oor en 
schud de kokosnoot. Als je het kokoswater in de noot hoort klotsen dan is de kokosnoot 
vers. Verwijder de meeste vezels op de buitenkant van de noot.  
 
Maak met een spijker en hamer een gaatje in één van de ogen (donkere plekken) van de 
noot en schenk het kokoswater in een glas. Het vocht dat in de kokosnoot zit, is geen 

kokosmelk. Het is doorschijnend kokos-
water, ook klapperwater genoemd. De 
echte kokosmelk ontstaat door het mengen 
van klapperwater met uitgeperst of geraspt 
vruchtvlees van de kokos.  
Kokosmelk heeft een witte kleur. Met een 
verstekzaagje kan je de noot netjes door-
midden zagen. Aan de binnenkant van de 
noot zit het witte kokos vruchtvlees. De 
witte kokos vruchtvlees kan je uit de noot 

losbreken. Het vruchtvlees geraspt of in kleine stukjes gesneden, de kokosmelk en het 
kokoswater wordt vaak gebruikt in de Oosterse keuken, maar kan eveneens gebruikt 
worden voor frisse drankjes of slaatjes. In onze streken word de witte kokos vooral 
rauw gegeten.  
Maak de noot goed schoon, zorg dat al het vruchtvlees eruit is. Je kan nu van de rand 
stukjes afbrokkelen om het wat natuurlijker te laten lijken. Maak hierna een kleine ope-

Schuilplaats? 
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ning aan de zijkant zodat de aquariumvis erdoor kan. Aan de bovenkant van de halve 
kokosnoot kan je ook nog een klein  
 
gaatje boren zodat de vis er ook van boven in kan zwemmen.  
Wanneer je javamos hebt kan je ook ervoor kiezen om de kokosnoot te laten volgroeien 
met mos. Bind dan met een dun doorzichtig visdraad het javamos om de halve kokos-

noot heen. Aan het eind maak je een stevige knoop 
erin zodat het javamos niet los kan komen. Het 
draadje hoeft niet heel mooi te zitten want het 
draad kan er later afgeknipt worden. Het voordeel 
van javamos is dat het snel groeit en zich makke-
lijk kan vasthechten aan allerlei soorten onder-
grond. Binnen twee weken kan het al mooi dun 
bedekt zijn.  
 
Maak het javamos goed vochtig en doe de kokos-
noot in een plastiekzakje. Knoop de zak dicht en 

leg het zakje op een zonnige plek. Het javamos zal dan nog sneller groeien. Houd goed 
in de gaten dat de het vochtig blijft. Wanneer er voldoende javamos op de kokosnoot 
zit haal je deze uit het plastiekzakje. Dit kan ongeveer twee weken duren. Haal het 
doorzichtige visdraadje eraf. Je kan nu je nieuwe decoratie in het aquarium plaatsen. 
Het vastgegroeide mos wat aan de halve kokosnoot zit zal daarna verder er omheen 
groeien.  
Zo heb je snel een mooi eigen decoratiestuk gemaakt om mee te pronken. Niet alleen 
mooi om te aanschouwen maar ook een goede schuilplaats voor de tropischevissen. Het 
javamos moet wel eens worden getrimt om het mooi bekleed te houden.  

 
 
 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr9_H50_LXAhWLPFAKHVaRBhwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.visaquarium.nl%2Fa%2Fvoldoende-schuilplekken-maken&psig=AOvVaw0fVArFRkW9j4wKlbiPe_Ue&ust=1512555871930596
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Aangroeien van beschadigde of afgebeten vinnen 
Het kan voorkomen dat vissen elkaar opjagen en daardoor de vinnen beschadigen of 
zelfs dat er een lekker hapje uit een vin wordt gebeten.  
Niet zo'n mooi gezicht om een tropische vis met een half afgevreten of beschadigde 
vin, voelspriet te zien rond zwemmen in je bak.  
Bij zwaarddragers komt het veel voor dat zijn staartvin door andere vissen worden aan-
gezien als lekker tussendoortje.  
 
Kunnen beschadigde vinnen weer aangroeien?  
Wanneer de waterkwaliteit optimaal is en de vis in goede conditie verkeerd kan een 
afgebeten vin wel weer snel aangroeien.  
 
Gebruik een waterverbeteraar om de waterkwaliteit optimaal te 
maken voor snellere genezing. Het voorkomt bacteriÃ«le infec-
ties en helpt bij de genezing. De stress wordt effectief 
geÃ«limineerd en de vis krijgt een betere weerstand.  
Dit is een waterverbeteraar, een vloeibaar filtermedium wat nor-
maal gebruikt word bij water verversen, maar ook helpt bij snelle-
re genezing van afgevreten- beschadigde vinnen en beschadigin-
gen aan de vissenhuid.  
Alle vinnen die NIET tot in het leven beschadigd zijn zullen snel 
weer aangroeien. Het hangt dus wel af van de ernst van de ver-
wonding! In de vinnen zit namelijk vinstralen, een soort draadjes 
die vaak goed kan zien wanneer de vis tegen het licht in zwemt. 
Die vinstralen zijn onderling verbonden door de vlies. De vinstra-
len die aan kant van de tropische vis zitten zijn belangrijk, die 
mogen niet beschadigd zijn!  
Wanneer de vis wel tot in het leven is aangevreten.  
Dan zullen de vinnen nooit zonder bepaalde vervorming kunnen 
herstellen.  
Voorkomen is beter dan genezen!  
Voor de hand liggend kun je het beste de boosdoener, een vinnenvreter of de agressie-
veling opsporen en uit je aquarium verwijderen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vinnen 

http://www.zooplus.nl/-307449/shop/vissen/waterverzorging/waterverzorging/easy_life/28876
http://www.zooplus.nl/-307449/shop/vissen/waterverzorging/waterverzorging/easy_life/28876
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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 

Erin Bakker 

Michael ten Brink 

Martijn Klaver 

 Willems 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 
prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 
   
Helaas het aller drukste weekend is alweer voorbij Vivarium het was voor ons 
een groot succes niet alleen voor de leden individueel maar ook als vereniging 
zijn we weer boven ons zelf gestegen , het was alleen zo druk dat wij niet zelf 
alles hebben kunnen bekijken of er voor ons wat nieuwtjes tussen zaten dus 
hebben wij de voorzitter er maar op uitgestuurd en die kwam met een artikel 
dat 5 in een is oftewel een waterverbeteraar, antialg , bacterial , filtermedium 
en een plantenvoeding in een en die gaan wij voor u proberen te verkrijgen te-
gen natuurlijk de Verenigingsprijsjes. 
 
Wat wij zelf als aanbieding meehadden was een giga berg met kienhout waar u 
nu ook in de visbeurs van kan profiteren dit al vanaf € 2,95  
 
Nu ook op de vereniging niet alleen de LED verlichting van JMB maar ook de 
LED verlichting van Superfish deze LED verlichting is verkrijgbaar met de 
maten  ter vervanging T8 en T5 45, 60, 75, 90, 100, 120 en 150cm ter vervan-
ging alleen T5 55, 85 en 115cm in de kleuren Bright, Color en Combi en kunt u 
de oude TL verlichting 1 op 1 vervangen met de bijbehorende adapters indien u 
deze LED verlicht wilt automatiseren hebben wij ook de controller.  
 
Deze LED verlichting geeft u een besparing van 27 % tot wel 76 % 
 
En nu we LED verlichting hebben gaat onze oude voorraad TL-lampen weg 

met een korting van 50% op al onze belachelijke lage prijzen OP=OP en hierna 

worden alleen op bestelling TL-lampen geleverd. 

 

Tom Looijestein 
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Retouradres:  Postbus 6016 
  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/

