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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. 
 
   
Lidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar € 75,00 

 

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

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

 

Donateurschap: (inclusief clubblad) per kalenderjaar € 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 
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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 Willem Hiddingh 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
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 Richard Kramer (Finan. Beheerder)  tel. 06-54215872 

  

 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 

 

 10 Maart 2018 Bert van Geel: De Hollandse Sloot  14:30 

 19 Mei 2018 Adri Holstein: Aquascaping  14:30 

  

Kantinemedewerkers 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Wellicht een vraag die Shakespeare zichzelf nooit gesteld zou hebben, maar op de club 

een stevig onderwerp van gesprek. Met de huiskeuring en de beoordeling van de keur-

meester achter de rug hebben een aantal leden besloten om mee te doen aan de landelij-

ke competitie.  Uiteraard moet je voldoen aan een aantal criteria, maar met een zilveren 

bondsdiploma op zak staat de deur naar het ‘district’ wagenwijd open! 
  

De Glasbaars wordt vertegenwoordigd door een groepje enthousiastelingen met een 

variatie aan bakken in de soorten gezelschap, speciaal en aquascape aquaria. Los van 

wat de uitkomst zal worden zijn we als bestuur trots op het feit dat steeds meer en ook 

andere leden meedoen aan de huiskeuring om met behulp van de tips en trucs van de 

keurmeester de hobby op een hoger plan te tillen. Hoewel de resultaten uit het verleden 

geen garantie geven voor de toekomst blijkt de Glasbaars door de jaren heen zeer hoge 

ogen te gooien en ook dit jaar zitten er weer een aantal toppers bij. We wensen iedereen 

succes en wellicht zien we de resultaten tijdens de presentatie van de NBAT op het 

komende Vivarium. 
 

Minder succesvol waren de experimenten met het showaquarium in ons clubgebouw. 

Alg-explosies, stroomuitval, stagnerende plantengroei, te veel of te weinig licht, hape-

rende techniek hebben Riekus en Hans hoofdbrekens gekost. Desondanks blijven beide 

enthousiast werken aan oplossingen die voor vrijwel alle problemen inmiddels al ge-

vonden is. Dit opzich is al geweldig, maar steeds duidelijke wordt het ook waar de 

schoen wringt. Het lijkt zich allemaal te concentreren rond de verlichting. Het resultaat 

nu is een algvrije bak, maar nauwelijks groei van de planten. Kortom, we zijn er nog 

niet, maar praktisch gezien wel heel herkenbaar voor de meeste aquarianen dat de weg 

naar een mooie bak lang en hobbelig is. 
 

Om inspiratie op te doen heeft Niels voor dit jaar weer een aantal interessante presenta-

ties geregeld! Zaterdag 10 maart komt Bert van Geel met een boeiend verhaal over de 

Hollandse Sloot en zaterdag 19 mei komt Adrie Holstein ons alles vertellen over aquas-

caping! Zoals we van beide gewend zijn beloven dit weer hele leuke bijeenkomsten te 

worden, boordevol informatie en prachtige voorbeelden! Komt het zien en beleven! 
 

Op 1 januari is dankzij het harde werk van Ronald, de nieuwe website ‘live’ gegaan. 

De eerste complimenten zijn al binnen. Kijk er eens kritisch na en laat het Ronald we-

ten wat er beter kan of vertel hem hoe tevreden je bent! 
 

In de visbeurs zag ik weer heel wat moois rondzwemmen en zoals jullie weten: zwemt 

je vis er niet bij dan kan Tom ze vrijwel altijd bestellen! 

 

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 

Keuring of geen keuring, dat is de vraag! 
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Ook dit jaar hebben we weer een aantal lezingen in de agenda staan. 

Hier onder vind u de data, tijden en onderwerpen van de lezingen. 

Uiteraard hopen we van harte dat u met vele aanwezig zult zijn. 

Toegang en koffie zoals gebruikelijk gratis. 

Leden en (nog) niet leden welkom 

 

 
 

 

Zaterdag 10 Maart 

Tijd 14:30 uur 

Bert van Geel: De Hollandse Sloot. 

Bert als spreker 

Een inspirerende belevenis voor verenigingen maar ook op bijvoorbeeld beurzen (bv 

Vivarium). Bert is een spreker die de lezing met originele invalshoeken en markante 

uitspraken extra glans kan geven. Op zijn kenmerkende enthousiaste manier trekt hij 

zijn toehoorders naar zich toe. Bert maakt naast zijn kennis van de natuur ook gebruik 

van een brede algemene ontwikkeling, politiek bewustzijn en een grote mensenkennis. 

Hij linkt processen in de natuur met menselijk gedrag en komt daardoor heel dichtbij. 

Bert brengt, indien gewenst de boodschap die je aan de toehoorders mee wilt geven. 

Een inspirerende belevenis. 

 
 

 

 

Zaterdag 19 Mei 

Tijd 14:15 

Adri Holstein: Aquascaping (met o.a. nieuwe NBAT categorie regels) 

 

Adri Holstein, Tja wie kent deze markante Keurmeester van de NBAT nou niet? Met 

zijn jaren lange ervaring weet hij als geen ander hoe een mooi aquarium ingericht dient 

te worden en hoe deze te onderhouden. Omdat de hobby niet stil zit en er steeds meer 

aandacht is voor de aquascape aquariums is er door de NBAT een nieuwe keuringscata-

gorie ontwikkeld. Adri is hier zeer nauw bij betrokken geweest en kan ons er dus alles 

over vertellen. En doordat deze lezing nog voor de zomer is heeft u nog ruim schots de 

tijd om uw scape aan te passen en u op te geven voor de huiskeuring later dit jaar. 

 

 

Lezingen 
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Het is bijna februari en hier is dan weer de  nieuwe “Tussen lange Jaap en Kuitje” van 

de Glasbaars. De district is geweest 17 maart is de uitslag 

dus we gaan duimen voor onze kandidaten. Het bestuur is 

toch wel wat nieuwe dingen van plan dus blijf het club-

blad en of de website en of facebook volgen om op de 

hoogte  blijven. 

 

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 blijven 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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keizerstraat 30 - Den Helder  

 

 

 

http://www.reefbuilders.nl/
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Na afsluiting van het boekjaar 2017heb moet ik 

constateren  

dat we de begroting van 2017, mede dankzij een 

zeer succes volle Vivarium 2017omzet hebben 

kunnen behalen 

 

We hopen ook in 2018 weer op deze grote beurs te 

staan als vereniging dit levert toch een positieve 

bijdrage voor de club op 

 

Hierdoor zijn de reserve een klein beetje weer de goede kant op gegaan. 

 

We zijn als bestuur bezig om een oplossing te vinden om de aanschaf van 20 tot 25 

zonnepanelen dit jaar te kunnen doen, dit zou een besparing van ongeveer 50 % van 

onze elektra rekening betekenen 

We hopen u hier zo snel mogelijk uitsluitsel over te kunnen geven. 

 

Voor de jaarlijkse controle van de boeken bent u van harte welkom op zaterdag 10-03-

2017 tussen 10 en 12 uur  

s, morgens en 14 en 17 uur s, middags 

 

Tevens vragen we nog steeds om vrijwilligers voor de vereniging we kunnen echt niet 

zonder 

Denk hier bij aan hulp in de Visbeurs 1 x in de 4 weken of 

bardienst op de woensdag avond en voor alle voor werkzaamheden in en om het ge-

bouw.  

 

Penningmeester  

Willem Hiddingh 

Jaarverslag 2017 Penningmeester 
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Familie: Araceae 

land: Azie 

Hoogte: +/- 15 cm 

Licht: Normaal/Veel 

Temperatuur: 22-28ºC 

Water hardheid: Zacht/Medium 

pH: 6-8 

Plaats: Middenzone, Voorgrond 

Plantsoort: Rozetplant 

 

 

 

 

 

Omschrijving: 
Een mooie aanvulling op de cryptocoryne groep. Deze crypto 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 meerdere 

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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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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orsprong:  Zuid-Amerika 

Lengte:  3 cm 

Min.lengte aquarium:  40 cm 

Wetenschappelijke naam:  Hyphessobrycon 

Amandae 

Familie van de:  Characidae 

Zwemt:  midden 

Waterstroming:  zwak-matig 

 

Aquariumtemperatuur: 24-28 graden 

PH-waarde (zuurgraad):  6,5-7 

GH-waarde (hardheid):  3-6 

 

 

De Vuurtetra is een hele kleine vis en dus ook geschikt voor hele kleine aquaria. Hou 

ze wel in een school van minstens 10. Ze leven ook zeer vreedzaam samen met andere, 

niet al te grote, vissoorten.  

 

Voedsel en leefruimte 

Beplant voornamelijk aan de randen en achterwand zodat er voldoende zwemruimte in 

het midden overblijft. Een donkere bodem en gedempt licht d.m.v. drijfplanten ver-

sterkt de kleur van de Vuurtetra. Het beste is om klein levend voer te geven maar ook 

droogvoer wordt gegeten. 

 

Kweken 
Het kweken is vrij gemakkelijk. Eitjes worden per 50 ongeveer afgezet tussen fijnbla-

derige planten en bevrucht. Verwijder hierna de ouderdieren. De jongen komen na iets 

meer als een dag uit. Geef ze klein infuus en later Artemia-Naupliën om ze snel te laten 

groeien

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, Myanmar, Filipijnen, Sri Lanka, Taiwan, Thai-

land 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 

 

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

tralis 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 

tevens 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. 
  

Kenmerken: 

Extra: - Heeft voldoende voeding in bodem nodig, 

 

Planten 
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Deze keer een stukje over de Otocinclus vittatus. 

De kleine Otocinclus vittatus heet in het Neder-

lands dwerg-algeneter en een dwerg is hij zeker, 

want dit visje wordt niet groter dan 3 tot 4,5 cm. 

De Otocinclus komt oorspronkelijk uit Zuid Ameri-

ka. Water met een temperatuur tussen de 24 °C en 

de 30 °C, een PH-waarde tussen de 5,5 en de 7,5 

heeft hij het liefst. De hardheid mag variëren van 

zacht tot middel hard. 

De Otocinclus vittatus is een vis die bijzonder goed gehouden kan worden met andere 

vissen, hij is heel vreedzaam en daarbij is het een visje dat zeer nuttig is in het aquari-

um. 

Hij is namelijk heel goed in planten poetsen. Hij eet de algen van de planten zonder dat 

het bladgroen hierdoor beschadigt. Het is zelfs zo dat de Otocinclus vittatus de alg die 

erg vastgegroeid is beter van de bladeren poetst dan andere soorten algeneters. 

Een aquarium van ongeveer 60 liter is voldoende om een groepje van deze algeneters 

in te houden. Ze zijn het best te houden in een groepje van minmaal 3 stuks. In een 

groter aquarium kunt u het groepje uiteraard ook groter maken. 

Een dicht begroeid aquarium met planten en schuilplaatsen hebben ze het liefst, daar 

voelen ze zich helemaal in hun element. 

Deze Otocinclus vittatus is echt een aanrader in het aquarium, onder andere omdat hij 

niet zo groot wordt, zoals de meeste andere soorten algeneters. 

Als bijvoeding zijn er diverse soorten voertabletten te koop, daar kunt u ze mee bijvoe-

ren als er (tijdelijk) onvoldoende gezonde algengroei is in het aquarium.

Vissen 
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Latijnse naam Alternanthera cardinalis  

Familie Amaranthaceae  

Herkomst Midden amerika  

Plaats Midden  

Waterplant Nee  

Bladkleur Rood  

Soort Stengel  

Moeilijkheid Gemiddeld  

Groeisnelheid Gemiddeld  

Belichting Hoog  

Solitair Nee  

Hoogte min 15cm  

Hoogte max 25cm  

Temperatuur min 22ºC  

Temperatuur max 27ºC  

pH min: 6  

pH max: 7  

GH min: -  

GH max: -  

KH min: -  

KH max: -  

 

omschrijving:  

Vooral door de rode kleur is de Alternanthera cardinalis een prachtige contrastplant. 

Het is een stengelplant waarbij de bladeren kruislings aan de stengel hangen. De 

bladeren kleuren bovenaan groen en onderaan donkerrood. Het rood zal door sterke 

belichting intenser van kleur zijn. Het is belangrijk om de Alternanthera cardinalis 

van zijn voedselbehoefte te voorzien. Een voedselbodem en extra voeding toedienen 

zijn noodzakelijk om de plant mooi sterk en op kleur te houden. Injecteer bij deze 

plant soms voedingstoffen bij de wortels en maak gebruik van ijzerhoudende klei-

korrels. Bodemvoeding is nodig omdat deze aquariumplant de meeste voeding met 

zijn wortels uit de bodem haalt.  

Bij veel planten is het zo dat ze bovenwater gekweekt worden in bijvoorbeeld emers. 

Bovenwater neemt een plant een hele andere vorm aan als onderwater. Vooral bij 

stengelplanten valt dit aardig op. Je ziet het voornamelijk aan de bladeren die erg 

verschillen in de twee vormen. Denk daar bij aan kleur, vorm, kleine haartjes op 

bladeren.  

Alternanthera cardinalis vermeerdering word gedaan door te toppen. Stop de toppen 

van de plant terug in de bodem. De getopte stegels zullen opnieuw uitlopen en er 

ontstaat een nieuw plantje. 

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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Wetenschappelijke naam:  Barbus schuberti 
Nederlandse naam:  Gouden barbeel / brokaat barbeel 
Groep:  Barbelen 
Habitat:  Azië; Zuidoost-China 
Afmetingen:  7 cm 
Biotoop:  In het wild leven ze in stromend water. 
Sociaal gedrag:  Rustig en best gehouden in scholen van 6 of meer. 
 
Dieet:  Omnivoor; vlokken, levend en gedroogd voedsel zoals 
artemia, tubifex en watervlooien. 
Kweek:  Vrij gemakkelijk 
Tank:  Minimum 90 liter 
Bevolking:  5-6 vissen voor 90 liter 
Decoratie:  Dichte vegetatie. 
Temperatuur:  23-25 ° C 
pH:  6,5 - 7 
Hardheid:  5-8 
Levensverwachting:  6 jaar 
Stroming:  normaal / veel 
Waterlaag:  midden / onder 
 
De Gouden barbeel is een actieve, vreedzame scholenvis die het grootste deel van zijn 
tijd in het midden-zone en de onderzone van het water doorbrengt. De levensduur in 
gevangenschap is ongeveer vier tot zes jaar. Deze rustige, groen-goude vis wordt 
vaak in de gemeenschaps aquaria gehouden. Ze broeden ook gemakkelijk in vijvers 
tijdens de zomermaanden en zijn beter bestand tegen lagere temperaturen dan de 
meeste tropische vissen. 
 
Volwassenen hebben sterk gebogen rug en een kort paar baarddraden op de boven-
kaak, op de hoeken van de mond.De rug is licht-tot roodbruin, de zijkanten zijn metal-
lic groen of geel-groen, met een koperen of gouden glans. De buik is witachtig, die 
oranje-rood wordt bij de mannetjes in de paartijd. Vrouwtjes kunnen onderscheiden 
worden door hun saaiere kleuren en hun zijn wat grover. De gemiddelde grootte van 
de volwassenen is 7 - 8 centimeter. 
 
Er wordt aangenomen dat de voortplantingscyclus van deze vis kan worden gelinkt 
aan de cyclus van de maan.Mannetjes krijgen een iets andere kleur wanneer in de 
"kweek-modus" zijn. Zij hebben een aquarium nodig met planten, omdat ze paaien in 
de planten, zoals javamos. Je moet de volwassenen verwijderen, omdat 
ze waarschijnlijk de eieren zullen eten. Na een paar dagen komt het broedsel uit en 
moet gevoerd worden met vloeibaar voedsel en Artemia-naupliën.

Vissen 



a.v. “De Glasbaars” 

22 

 
 
 

 

 

ELODEA DENSA - WATERPEST 

 

Familie: Elodea 

Herkomst: Zuid Amerika 

Lichtbehoefte: Veel 

Hoogte Min.: 20 

Hoogte Max.: 50 

Temp. Min.: 10 

Temp. max.: 27 

 

 

 

Omschrijving 

Elodea densa of bij ons beter bekend waterpest, heeft dicht op elkaar zittende kransen 

van 4 blaadjes, afhankelijk van de belichting licht- tot donkergroen, min of meer ge-

golfde bladeren. Het is een uitstekende zuurstofplant, uitermate geschikt voor een aqua-

rium in de opstartfase. Ook heel geschikt als achtergrondbeplanting. Het is een echte 

waterplant en dus een goede zuurstof producent. De plant heeft wel een sterke belich-

ting nodig, maar groeit dan ook zeer snel. 

 

 

Planten 
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Problemen met het onderhouden van uw Aquarium 
 

Kan u hulp gebruiken 

 

Of 

 

Heeft u de tijd niet meer voor het onderhoud 

 

Bel 06-14472066 

 

Dan bekijken we uw probleem en  

zoeken naar een goede oplossing 

Ronald wilt alle problemen aan gaan pakken 
 

http://wilms.nl/
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Herkomst:  Thailand 

Maximale lengte:  15 cm 

Plaats in het aquarium:  Bodem-midden 

Hoeveelheid licht:  matig  

Temperatuur:  22 tot 30C 

Moeilijkheidsgraad:  Enige ervaring aangeraden 

Leeftijd:  5 tot 10 jaar 

Inkoop:  Nakweek 

Temperament:  Semi agressief. 

Aquarium vereisten: 

Deze vis krijgt een redelijk formaat; zo'n 14 cm. Hierom heeft hij ook een redelij-

ke bak nodig; minimaal 1.2 meter. Omdat deze dieren zijn eigen terratorium 

claimt, moet er genoeg holen en schuilplaatsen zijn om deze in te vestigen. Als de 

verlichting iets gedempt is komt deze vis sneller naar voren.  
 

Kweek: 

De kweek is zeer moeilijk omdat hij zijn eigen soorten niet duld. De kweek word 

in grote meren in Thailand gedaan.  
 

Geschikte combinaties: 

Met een bak van 1.2 kan er niet meer dan één exemplaar in, dit komt omdat hij 

zijn eigen famillie niet duld(dus ook niet de Epalzeorhynchos bicolor). Als u een 

groter aquarium heeft(vanaf 2m) kunt u er meer exemplaren in doen mits u aan 

het een en ander houdt. Er moeten veel verstopplekken zijn zodat ze allemaal hun 

eigen terratorium kunnen claimen en vanaf drie exemplaren houden. Als er name-

lijk twee exemplaren in de bak word gehouden dan wordt de zwakste opgejaagd 

en raakt gestrest.  Andere soorten worden met rust gelaten. Op jonge leeftijd wil 

hij nog wel eens achter vissen met een soortgelijke vorm aanjagen. Als hij ouder 

wordt verdwijnt dit. 

 

Beschrijving: 

Deze sollitaire vis bouwt zijn eigen terratorium. Hierin worden eigen soorten niet 

geduld. Deze prachtige vissen met zijn zwart-grijze lichaam en fel rode vinnen is 

een populaire vis in de aquarium wereld. Dat is niet voor niks, ze zijn redelijk 

makkelijk te houden en geven veel kleur aan het aquarium. Het is een alles eter 

dat het liefst levenvoer eet, maar ook prima diepvriesvoor accepteerd. Dit moet in 

combinatie met droogvoer. Algen worden ook gegeten.  

Vissen 
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Naam: Lysimachia nummularia "aurea" 
Familie: Primulaceae 

land: Europa, Noord-Amerika 

Hoogte: 10-50 cm 

Licht: Normaal/Veel 

Temperatuur: 20-27ºC 

Water hardheid: Zacht/Medium 

pH: 6-8 

Plaats: Achtergrond, middenzone 

Plantsoort: Stengelplant 

 
 

 

 
Omschrijving: 

 Moerasplant met stengels rechtop, bladeren tegenoverstaand, kort gesteeld. Over het 

algemeen een makkelijke plant die zich makkelijk aanpast als hij zeker voldoende licht 

krijgt. Een mooie plant wegens zijn goud/gele kleur. Zowel de bladeren als de stengels 

zijn goud/geel gekleurd. 

Planten 

http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/plantfinder/details.php?id=111
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CALLICHTHYIDAE, CORYDORAS, HERKOMST, NEDERLANDS, PANTSER-

MEERVALLEN, VISSEN, WETENSCHAPPELIJK, ZUID AMERIKA 

TAGS: CALLICHTHYIDAE, CORYDORAS, PANTSERMEERVALLEN, ZUID 

AMERIKA 

Water 

Temperatuur: 23-26 graden. 

PH: 6 – 7,5 

GH: 5,0 – 8,0 

 

Beschrijving van de Luipaard Pantsermeerval 

De Corydoras julii of Luipaard Pantsermeerval 

wordt zo’n 4-5 cm. Hij is zilvergrijs van kleur, 

over zijn lichaam zwart gestippeld en op de zijvlanken loopt een horizontale band. Zijn 

rugvin zit een zogezegd zwart toefje op. De dames zijn vaak wat groter en hebben een 

vollere buik als de mannen, de geslacht onderscheiding is lastig te zien. 

Inrichting 

Het aquarium moet minimaal 60 cm zijn. Zorg voor een zachte bodem van zand of af-

gerond grind zodat de baarddraden niet beschadigen. Met de baarddraden grondelen ze 

door het zand op zoek naar wat eetbaars. 

Corydoras julii houden van een dicht beplant aquarium zodat ze voldoende schuil mo-

gelijkheden hebben. 

 

Voeding 

De Luipaard Pantsermeerval is een alles eter, maar voorkeur aan diepvries voer of le-

vend voer wat voornamelijk op de bodem terecht komt. Zoals tubiflex en rode muggen-

larven. 

 

Karakter 

De Corydoras julii is een rustig visje die veel op de voorgrond bezig is. Hij laat andere 

bewoners met rust, gaat dus zijn eigen gangetje. Wanneer hij in een grotere groep ge-

houden word zijn ze minder schuw, hij is dus het beste te houden in een groep van mi-

nimaal zes dieren maar liever nog veel meer. . 

 

Kweek 

Het kweken met de Corydoras julii is goed te doen. Het beste werkt als je zacht water 

hebt. Je kunt het afzetten van de eieren stimuleren door ze een paar dagen lang met wat 

kouder water te verversen, zodat de temperatuur van het aquarium langzaam zakt naar 

een graad of 20. De eitjes worden dan afgezet op het aquariumglas of een van te voren 

schoon gemaakt blad. Na een 3-8 dagen komen de eitjes uit. Wel is het zaak de ouders 

uit te vangen omdat ze de eitjes anders opeten. De jongen kunnen dan opgevoed wor-

den met kleine artemia-naupliën. 

 

 

Vissen 
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Hygrophila salicifolia  

Herkomst: Zuidoost-Azië  
Familie Acanthaceae  

Hoogte 15-40cm  

Lichtbehoefte normaal  

Temperatuur 15-30C  

Ph 5-9  

 

 

 

 

 

Omschrijving: 

de bladeren kunnen een lengte bereiken van 17 cm, waarbij de breedte dan 1,5 cm be-

draagt. Ze staan op een korte steel die in het algemeen niet langer wordt dan 3 cm. De 

totale plant kan al naargelang de bodem samenstelling 30 tot 80 cm hoog worden. 

 

Opmerkingen: 

een erg decoratieve achtergrond beplanting. De bladeren zijn langgerekt ellipsvormig 

en lichtgroen. Over de gehele lengte loopt een duidelijk zichtbare nerf die iets lichter 

getint is. De bladeren staan paarsgewijs en kruiselings aan een stevige stengel die wel 4 

mm dik kan worden. De bladeren groeien schuin omhoog en gaan bij het langer worden 

enigszins torderen. Het best komt de plant tot zijn recht als we hem in een bosje plaat-

sen tegen een donkere achtergrond. 

 

 

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 

  

We zijn begonnen met het op voorraad hebben van diverse lengtes LED verlichting die 

u zo in een bestaand aquarium kunt plaatsen in plaats van T8 of T5 TL verlichting met 

de bijgeleverde adapters, degene die nu in de voorraad zijn met de lengtes van 45, 60, 

75, 90 en 100cm. natuurlijk zijn de overige maten zoals 55, 85, 120 en 150cm. te be-

stellen  al deze LED verlichting is verkrijgbaar in de kleuren Retroled Bright, Retroled 

Color en Retroled Combi.  

 

Na vele jaren weer een keer in ons assortiment de Paradijsvis nu in de blauwe variant 

deze vooral de man dan met een schitterende sluier is nu voor € 3,70 te verkrijgen in de 

visbeurs. 

 

Voor een grote en lichtgroene plant die met zijn gekrulde bladeren een pracht is op de 

achtergrond in u aquarium is de Aponogeton Ulvaceus uitermate geschikt de plant 

word wel 70cm hoog en de bladeren zelf zijn maximaal 4cm breed en zijn zelfs te ge-

bruiken als oppervlakte bladeren omdat deze lichtgroen zijn en het licht niet teveel tem-

peren om hem geheel tot zijn recht te laten komen is in een klein aquarium (tot 100cm) 

een voldoende maar in een wat groter aquarium zijn er meerdere exemplaren gewenst 

en deze grote plant kost u maar € 5,00 de wat donkere variant de Aponogeton longi-

plumulosis blijft wat kleiner 60cm maximaal en de bladeren worden dan ook niet bre-

der dan 1,5cm en dan zijn meerdere exemplaren ook in een wat kleiner aquarium wel 

gewenst ook deze plant kost u € 5,00 per stuk. 

 

 

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

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/

