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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 

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 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 Ans Borstel-Vos Ronald van ’t Ent  

 

  

 

 

 

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 

  

 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 

 

 19 Mei 2018 Adri Holstein: Aquascaping  14:30 

 24 november 2018 Vivarium + er rijd een bus 10:00 

 25 november 2018 Vivarium 10:00 

  

Kantinemedewerkers 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Met de teller op eind april hebben we er de eerste warme dagen al weer op zitten met 

enkele uitschieters die de boeken ingaan als ‘warmste april-dag ooit’. 

 

Of dit zo doorgaat en of alle voorspellingen over onze klimaatverandering uitkomen, ik 

weet het niet, maar wat ik wel weet is dat het water in de vijver al weer met enkele gra-

den gestegen is. De goudvissen en lisa’s zwemmen actief rond en het kikkerdril heeft al 

weer zichtbaar zwemmend leven opgeleverd. Ook de planten rond de vijver laten het 

eerste groen zien en sommige al een bescheiden bloemetje.  

 

Nu las ik al weer jaren geleden een leuk artikel over aquariumvissen in de vijver. Wel-

licht iets waar je als aquariaan aan moet wennen, maar wat zeker de moeite waard is 

om je in te verdiepen. Uiteraard zijn er behoorlijke verschillen, dus zeker niet iedere vis 

is hier geschikt voor. Toch zul je verbaast staan wat er wel mogelijk is en welke prach-

tige resultaten dit heeft opgeleverd! Ook op onze vereniging zijn er diverse leden die 

hier al driftig mee aan het experimenteren zijn geslagen. Ik weet bijvoorbeeld van Rie-

kus, dat zijn vijver inmiddels krioelt van de Chinese Danio’s. Opvallend is ook dat de 

vissen er geweldig uitzien, met mooie diepe kleuren en ook wat forser van formaat. Je 

moet natuurlijk wel bedenken dat de veelal grotere vijverbewoners deze Danio’s ook 

uitermate geschikt vinden als voer, dus zeker niet iedere combi is geschikt. Mocht je er 

meer van willen weten of ook eens een stap in deze richting willen maken, er is op het 

internet voldoende informatie over dit onderwerp te vinden en op de club hebben we 

diverse ervaringsdeskundigen. Wat de vissen betreft is de Chinese Danio uitermate 

geschikt en in onze visbeurs volop te koop! 

 

In de visbeurs zag ik trouwens weer heel wat moois rondzwemmen en zoals jullie we-

ten: 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 

 

 

De vijver, je grootste aquarium? 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

7 

 

Nederlandse naam: Fijnbladerige bacopa 

Alternatieve namen: Klein vetblad, Brahmi, 

Continent van herkomst: Australië, Europa, Afrika, Asië en 

Noord en Zuid-Amerika 

Land(en) van herkomst: India, Nepal, Sri Lanka, China, Pakis-

tan, Taiwan, Vietnam, VS, Argentinië, Australië, Bahamas, Bah-

rein, Barbados, Belize, Bhutaan, Bolivia, Brazilië, Cambodja, 

Chili, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El 

Salvador, Frans Guyana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, 

Honduras, Indonesië, Jamaica, Koewijt, Laos, Madagaskar, Ma-

leisië, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakis-

tan, Panama, Peru, Filipijnen , Puerto Rico, Saudi Arabië, Soma-

lië, Zuid-Afrika, Swaziland, Thailand, Trinidad en Tobago, 

Verenigde Arabische Emiraten, Jemen 

Plaats in aquarium: Middenzone en achtergrondMaximale  

lengte: 50 cm 

De Bacopa crenata ook wel Bacopa monnieri genoemd is een stengelplant met kleine 

ovale bladeren. Hij past zich aan, aan een hoop omstandigheden in het aquarium. 

 

De plant komt wereldwijd voor en doordat de plant zich erg goed kan aanpassen komt 

hij in veel milieu`s voor. van rivieren, meren, moerasgebieden tot brakwatergebieden. 

 

De plant kan eigenlijk op alle plaatsen in het aquarium. Dus bij veel verlichting ook op 

de voorgrond omdat hij dan een stuk compacter wordt. Maar de plant is het beste als 

middenzone plant omdat hij dan een plaatsje kan krijgen waar hij het meeste licht ont-

vangt. 

 

De Becopa crenata is een makkelijke plant en heeft niet 

veel nodig om te overleven. Bij weinig licht zal de 

plant enorm langgerekt groeien wat niet mooi is. Bij 

veel licht zal de plant een stuk compacter worden en 

onder die lichtomstandigheden zla de plant dan ook het 

mooist zijn. 

 

Het beste is om de plant te planten in een groep van een 

10tal stengels in de middenzone.  

 

Planten 
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Mei is al hale wegen maar ik wilde jullie nog waarschuwen voor de mooie lezing van 

Adri Holstein over Aquascaping en hier is weer de  nieu-

we “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. Het 

bestuur is toch wel wat nieuwe dingen van plan dus blijf 

het clubblad en of de website en of facebook volgen om 

op de hoogte  blijven.  En de vakantie staat voor de deur 

bedenk wat ga je doen in die tijd met je aquarium. 

 

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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Altijd een ruime keus in Da-

mes/heren en kinderfietsen  

 

Goedkoopste E– Bike spe-

cialist in de regio Voor ad-

vies of proefrit Kom gerust 

langs en profiteer.  

 

Gratis haal en breng service 

in de regio  

 
 

 

 

Web; www.lowbudgetfietsen.com 

 

E-mail; info@lowbudgetfietsen.com 

 

Face; lowbudgetfietsenjulianadorp 

Brakkeveldweg 136  

1782 ak Den Helder  

06 85500143 

Drooghebol 1024  

1788 va Julianadorp  

0223 694 208 

http://www.lowbudgetfietsen.com
mailto:info@lowbudgetfietsen.com
https://www.facebook.com/lowbudgetfietsenjulianadorp/
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Hemigrammus bleheri – Roodkopzalm 

Roodkopzalmen hebben zoals de naam al zegt een 

rode neus. Deze kleur loopt echter door tot achter de 

kieuwen. Er zijn namelijk nog twee vergelijkbare 

soorten waar dit niet zo is. De Hemigrammus rho-

dostomus en de Petitella georgiae. De rest van het 

lichaam is langwerpig en zilver/ wit van kleur. De 

achtervin is zwart wit gevlekt. Als de vissen zich 

goed voelen loopt over de zijkant van het lichaam een dunne geelachtige streep. 

De Hemigrammus bleheri kan een lengte bereiken van zo’n 4,5 centimeter. 

Het verschil tussen man en vrouw is nauwelijks te zien. Gezegd wordt dat het mannetje iets 

slanker is dan het vrouwtje. 

Herkomst 

De Hemigrammus bleheri of Roodkopzalm kan worden gevonden in de Rio Negro en de 

Rio Uaupés in Noord Brazilië en Colombia, Zuid-Amerika. 

Inrichting 

Voor Roodkopzalmen heb je een aquarium nodig van 100 cm. De bak inrichten met een 

donkere bodem, plaatselijk dichte beplanting en kienhout als schuilmogelijkheid, gedempte 

verlichting met drijfplanten. Zorg wel voor voldoende vrije zwemruimte want het zijn actie-

ve zwemmers. 

Water 

Temperatuur: 24-26 graden.  pH: 6-6,5  GH: 0-4 

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

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

gemiddelde levensduur van de dieren bekorten. 

Voeding 

De roodkopzalm is een alleseter. Dit betekent onder andere dat ze zowel droogvoer aanne-

men als diepvries als levend voer. Zorg wel voor een gevarieerd dieet! Houdt deze visjes 

dan ook niet samen met bijvoorbeeld garnaaltjes. Die zullen duur voer worden voor de 

roodkopzalmen. 

Karakter 

Blehers roodkopzalm is een heel vreedzaam scholenvisje, die je met minimaal 10 stuks 

moet houden. Ze stellen hoge eisen aan de waterwaardes en zijn gevoelig voor vervuild 

water, dus regelmatig verversen. Ze zwemmen in de middelste waterlagen. Het karakter en 

de kleur van deze soort komt beter naar voren in een grotere school en in een aquarium van-

af 100 centimeter. Ze krijgen dan echt de ruimte om baantjes te trekken. 

Kweek van de Hemigrammus bleheri – Roodkopzalm 

Hemigrammus bleheri zijn heel moeilijk te kweken, dit gebeurt in scholenverband. Dus 

breng een schooltje roodkopzalmen over in een kweekbak met heel zacht, zuur en zuiver 

water. Richt de bak in met fijn bladerige planten en zet hem op een schemerige plaats. Er 

mag minstens 1 keer per dag zonlicht in de bak vallen. De temperatuur langzaam met 2 

graden verhogen. het afzetten zelf doen ze voornamelijk in het donker/schemer. 

Na de ei afzetting het schooltje weer uitvangen, anders worden de eitjes opgegeten. Na 1 à 2 

dagen komen de eitjes al uit. De jongen opkweken met stofvoer en pantoffeldiertjes. 

Vissen 
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Ik ben Ton Meijdam en al jaren lid en ik 

dacht nu is het tijd om een stukje te schrij-

ven over mijn “kersenbuik”. 

Ik heb altijd wel een aquarium gehad met 

de gebruikelijke visjes, mijn favorieten 

zijn maanvissen, neon’s , kersenbuiken , 

danio’s en grondkruipers. 

Vorig jaar had ik alleen klein spul rond-

zwemmen en ik dacht laat ik is gaan kijken 

bij de club of daar nog wat leuks zit en ja 

hoor ik zag daar leuke garnaaltjes dus aan-

geschaft en het jongde flink aan. 

Toen ik inde zomer voer ging kopen zag ik mooie 

kersenbuiken en kon het niet laten om een stelletje 

te kopen en het was binnen twee weken prijs vrouw-

tje op eieren en mannetje op wacht en toen kwamen 

de jongen tevoorschijn en ik merkte meteen dat mijn 

garnalen populatie hard achteruitging wat natuurlijk 

logisch is met een kersenbuik paar met jongen. 

Toen de jongen wat groter waren en zelf aten heb ik 

alles eruit gehaald en naar de club gebracht want ik 

wou de garnalen redden. 

Na een paar weken dacht ik wat zie ik daar nou tus-

sen het groen en ja hoor een achter gebleven kersen-

buik jong wat in het dichte groen zat verstopt waar 

ook de garnaaltjes in zaten. 

En nu hij groot is zwemt hij samen met de garnalen 

rond en scharrelt hij met ze over de grond s’ ávond 

gaat hij in het dichte groen met de garnalen en ande-

re vissen jaagt hij weg als ze achter een garnaal aan gaan. 

Ook als ik slakjes knijpt die op het raam zitten eet hij ze van mijn vinger af. 

Ik denk dat ik een kersenbuik heb die 

denkt dat hij een garnaal is hij is in ie-

der geval samen met de garnalen opge-

groeid. 

  

Dit wou ik even vertellen over mijn 

eenvoudige gezelschap aquarium. 

Mvrgr, 

Ton Meijdam        

Kersenbuiken van Ton Meijdam 
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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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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 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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 a. v.  “De GLASBAARS” 

 

   VERENIGING VOOR HOUDERS VAN AQUARIA 
Koninklijk goedgekeurd 20 januari 1971 

Opgericht 1 november 1949 

Aangesloten bij de N.B.A.T. 
Ingeschreven bij de K.v.K. te Alkmaar, nr. 40634551 

Correspondentieadres: Postbus 6016, 1780 KA Den Helder 

 

 
Notulen van de algemene ledenvergadering welke werd gehouden op 6 april 2018. 

Locatie: Verenigingsgebouw aan de Rozenstraat 17a te Den Helder 
 

Bestuur:  

Penningmeester: Willem Hiddingh     

Secretaris:  Betty Vellinga     

   

Adviseurs:  Tom Looijestein, Ronald van ’t Ent en Richard Kramer 

 

Aanwezig:   11 leden/donateurs (inclusief bovenstaande bestuursleden 

en adviseurs) 

Afwezig:  Mark Oppelaar (vicevoorzitter) 

Afbericht:  Tom Wensink (voorzitter), Niels Roon (bestuurslid/PR) 

 

   

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

In verband met ziekte van de voorzitter, opent Willem (penningmeester) de 

vergadering om 19:45 uur en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen me-

dedelingen of ingekomen stukken, vanuit het bestuur komt er een agendapunt 

bij: punt 7. Vaststellen van de begroting 2018. 

 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 21 april 2017. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De penningmeester en secretaris onderteke-

nen de notulen. 

 

3. Jaarverslag bestuur 

Gepubliceerd in het verenigingsblad. Geen opmerkingen. 

 

4. Jaarverslag financiële commissie 

Dhr. van der Graaff en Jolanda Tot zijn geen onregelmatigheden tegengekomen 

in de boekhouding en geven hun goedkeuring. Volgend jaar nemen Fred Tak en 

Mark Hoelandt plaats in de financiële commissie. 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering  
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 5. Clubkampioenen 

De vereniging is trots op de behaalde resultaten van de districtkeuring: 1e Jos 

Wiedenhof met de maximale score van 400 punten, 2e Henk Steenwijk en 3e 

Mark Hoelandt. Bij de speciaal aquaria won Jeroen Poorter. Zoals de voorzitter 

het al heeft beschreven in het clubblad van april, de mooiste aquaria staan in 

Den Helder. 

 

6. Organisatie ideeën 

Willem vraagt aan de aanwezigen of er ideeën zijn om te organiseren, tevens 

wordt gevraagd of er vrijwilligers zijn om mee te helpen in de vereniging. Een 

aantal geven aan dat ze willen helpen als ze aanwezig zijn, vaste tijden inplan-

nen wordt een probleem.  

Het lijkt Jeroen Poorter wel leuk om een bezoek te brengen aan een zustervere-

niging en Jolanda Pot gaf het idee om te gaan snorkelen/duiken in België. De 

ideeën worden door het bestuur meegenomen. 

 

7. Vaststellen van de begroting voor 2018 

De begroting wordt rondgedeeld aan de aanwezige leden. De penningmeester 

licht toe dat door de wijzigingen in de contributie en het versturen van het club-

blad via de mail er meer omzet wordt gemaakt. 

 

8. Rondvraag 

Mark Hoelandt geeft aan dat hij de schilderwerkzaamheden in de visbeurs bin-

nenkort af gaat maken, hierop heeft het bestuur hem gevraagd om plaats te ne-

men in het bestuur als commissaris materieel, Mark reageerde positief en zal bij 

de volgende bestuursvergadering aanwezig zijn. 

 

Co Heesbeen meldt aan de vrijwilligers van de visbeurs dat hij niet tevreden is 

met het geven van garantie. Na uitleg gaat het hier om een misverstand wat te 

maken heeft met de niet meer te leveren onderdelen van de fabriek en het niet 

terugkoppelen naar de visbeurs. Ronald van ’t Ent geeft aan dat men met alle 

defecte artikelen of onderdelen die gekocht zijn in de visbeurs, ook terug moet 

gaan naar de visbeurs. Zij kunnen dan hun best doen om het artikel of onderdeel 

te vervangen of te laten maken. 

 

9. Sluiting 

Willem Hiddingh bedankt de leden en donateurs voor hun komst en biedt ieder-

een namens de vereniging een drankje aan. De vergadering wordt om 20:30 uur 

gesloten. 

 

 

        Notulist: Betty Vellinga 
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Herkomst 

Guyana, Essequibo River, Zuid-Amerika. 

Uiterlijk 

De Hemigrammus erythrozonus of Vuurneon kan een 

lengte bereiken van zo’n 4 centimeter. De vuurneon heeft 

een heldere roodoranje streep van zijn kop tot zijn staart. Ook in de rugvin zit wat 

rood. De rest van het lichaam is zilver/grijs van kleur. 

Het geslachtsonderscheid is heel moeilijk te zien. Het mannetje is slank, het vrouw-

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

Inrichting 

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

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

voor wat schuilplekken van bijvoorbeeld wat beplanting en drijfplanten. Een aquari-

um van 60 centimeter is voldoende. 

Water 

Temperatuur: 23-27 graden. 

PH: 6-7,5 

GH: 2-12 

 

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

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

wenst en kan de gemiddelde levensduur van de dieren bekorten. 

Voeding 

Ze lusten alle kleinere voersoorten, zoals zwarte muggenlarven, fruitvliegjes, water-

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

recht. 

Karakter 

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

on is een rustig een vreedzaam scholenvisje. Zorg dat je ze houdt in een school van 

minimaal 6 a 10 exemplaren, dan voelen ze zich het fijnst. Als deze vissen worden 

samengehouden met andere grote vissen of drukke scholenvissen kunnen ze nogal 

schuw zijn. De vissen zwemmen vooral in de middelste waterlaag. 

Kweek 

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

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

bijvoorbeeld Javamos. Hierin zullen de vissen hun eieren afzetten. De eieren zijn 

doorzichtig en worden in delen gelegd met 3 tot 8 eieren tegelijk. Een compleet leg-

sel bestaat soms wel uit 200 eieren. 

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

de ouders verwijderd worden gezien deze de eieren zullen opeten. De jongen kunnen 

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

moeilijk met vaak veel uitval. 

Vissen 
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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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Familie: Saururaceae 

land: Noord Amerika 

Hoogte: 10-20 cm 

Licht: Veel 

Temperatuur: 15-25ºC 

Water hardheid: Medium 

pH: 5-8 

Plaats: Middenzone 

Plantsoort: Stengelplant 

 

Omschrijving: 
Krachtige moerasplant met ovale lichtgroene bladeren. Het Leidse plantje wordt heel 

veel gebruikt in aquaria. Het is een fraai plantje en kan zeer klein gehouden worden 

maar ook heel groot. Vaak wordt dit plantje gebruikt om een straatje te vormen. Er 

wordt dan een grote groep van plantjes bij elkaar gezet, oplopend van laag naar hoog. 

 

Planten 
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Hygrophila difformis – Vaantjesplant 

 

De Hygrophila difformis is een mooie aquarium-

plant die weinig eisen stelt. In het Nederlands wordt 

hij ook wel vaantjesplant genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synoniemen: Ruellia difformis, Synnema triflorum 

 

Een plant voor beginners die kan helpen bij het creëren van een evenwicht bij het star-

ten van een aquarium. Zijn snelle groei helpt om de vorming van algen te voorkomen 

doordat deze plant een groot deel van de voedingsstoffen uit het water absorbeert. Een 

tekort aan micro-nutriënten lijdt tot vale bladeren, wat een indicatie is dat het aquarium 

plantenvoeding nodig heeft. In grote aquaria kunnen de  gelobde bladeren een onder-

scheidende groep vormen. 

 

Familie: Acanthaceae 

Herkomst: Zuid Oost Azië 

Lengte: 20 – 50 centimeter 

Breedte: 15 – 25 centimeter 

Temperatuur: 22 – 30 graden 

pH: 5 – 8 

Lichtbehoefte: gemiddeld  

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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Myriophyllum aquaticum – Parelvederkruid 

De Myriophyllum aquaticum is een zeer decoratieve plant. Hij wordt niet 

alleen in het aquarium gehouden maar ook als vijverplant. Nederlandse 

naam: Kransvederkruid, Parelvederkruid 

Myriophyllum’ is afkomstig uit het grieks: Myrios betekend ‘zeer veel’ en 

‘phyllon’ betekend ‘blad’ 

Temperatuur: 5-30ºC word verdragen maar optimaal is 13-25ºC. 

Hoogte : 10-30 cm  Ph: 5.5-7.6. GH: <1-7 dH.  KH: <1-7 

dH. 

In Vijvers, sloten en andere waterwegen  :Parelvederkruid is een wa-

terplant die bij voorkeur wortelt op de overgang van land naar water. De 

stengels kunnen tot 2 meter lang worden en enkele decimeters boven het 

water uitsteken. De bloemen staan in de oksels van de hogere bladeren. In Nederland komen alleen 

vrouwelijke planten voor die geen kiemkrachtig zaad vormen. Parelvederkruid is overblijvend. 

Oorsprongsgebied  :Parelvederkruid is oor spronkelijk afkomstig uit Zuid -Amerika. 

Habitat  :Zoet stilstaand of langzaam stromend water , zoals meren, vijver s en kanalen. Parel-

vederkruid groeit vooral goed in ondiepe, warme en voedselrijke wateren. De plant wortelt meestal 

in ondiepe oeverzones, maar in voedselrijk diep water kunnen vrij zwevende stengels zonder wor-

tels ook overleven. 

Introductieroute Europa  :Parelvederkruid werd geïmporteerd voor  de handel in vijver - en 

aquariumplanten. De planten komen in de natuur doordat mensen overtollige planten weggooien in 

openbare wateren, hij kan zich daarna verder verspreiden. Onopzettelijke verspreiding door mensen 

treedt op doordat de plant blijft hangen aan o.a. boten en vistuig en doordat er delen achterblijven 

bij bestrijding van de plant. 

Aanwezigheid en effect in Europa  :Aanwezigheid en effect in Europa Stand van zaken in 

2015: Parelvederkruid is gevestigd in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, 

Duitsland, Italië, Portugal, Oostenrijk en Hongarije. Verwacht wordt dat vestiging ook mogelijk is 

in een groot aantal andere lidstaten. 

Effect op biodiversiteit / ecosysteem :Parelvederkruid kan snel voor  veel biomassa zorgen, dit 

leidt tot dichte op het wateroppervlak drijvende matten. Hierdoor worden inheemse planten ver-

drongen, onderwaterplanten sterven af en aanwezige dieren verdwijnen. Het afsterven van grote 

massa’s parelvederkruid kan in stilstaand water leiden tot zuurstofgebrek in het water. Dit heeft een 

negatieve invloed op andere waterorganismen en kan leiden tot vissterfte. 

Effect op ecosysteemdiensten  : Dichte matten van parelvederkruid belemmeren de doorstro-

ming van water. Door de verminderde doorstroming wordt er ook meer sediment op de bodem 

afgezet, waardoor de kans op overstroming verder toeneemt. De plant veroorzaakt hinder voor de 

pleziervaart en beperkt recreatieve mogelijkheden (zwemmen, hengelsport) en heeft hierdoor een 

negatieve invloed op toerisme. De bestrijding van de plant door waterschappen brengt extra kosten 

met zich mee. Overige effecten Stilstaand water in combinatie met het hinderen van vissen om 

muggenlarven te eten, bevordert muggenplagen. Deze effecten waren aanleiding voor plaatsing van 

deze soort op de Unielijst van de EU 

Plant 
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Melanotaenia praecox of Diamantregenboogvis is 

helder neonblauw met rode rug-, aars- en staartvinnen. 

Ze kunnen een maximale lengte bereiken van acht 

centimeter, maar gewoonlijk minder dan zes centime-

ter standaardlengte. Heiko Bleher meldde in Aqua 

Geõgraphia: “… mannetjes hebben roodgerande vin-

nen terwijl de vinnen van vrouwtjes zuiver geel zijn.” 

Mijn originele vrouwtjes hadden echter rode vinnen en volgende generaties brachten 

vrouwtjes met rode vinnen voort, alhoewel ze er soms zwak oranje kunnen uitzien. Er 

zijn echter aquariumstammen die vrouwtjes met gele vinnen hebben. Een andere kleur-

variëteit werd in 1998 gevonden en heeft een rode streep tussen elke rij schubben. 

Verspreiding en leefgebied 

Melanotaenia praecox werd voor de eerste keer gevangen door de Nederlandse natura-

list W.C. van Heurn in 1910 in een zijrivier van de Mamberamo River in West-Papoea. 

Ze zijn gevangen in de stroomgebieden van de Mamberamo en Wapoga River. Hun 

voorkomen was alleen bekend van twee kleine localiteiten in de buurt van de landings-

strips bij Dabra en Iritoi aan de rand van de Mamberamo Plains. In 1998 werden ze ook 

gevonden in kleine kreken en moerasssige poelen bij Siewa, in het stroomgebied van 

de Tirawiwa River, een afgelegen gebied van Noordwest-Papoea ongeveer tweehon-

derd kilometer westelijk van het Mamberamo River afwateringsgebied. Deze exempla-

ren verschillen van de vertegenwoordigers van Mamberamo doordat ze een rode streep 

hebben tussen elke rij schubben en doordat mannetjes niet zo’n hoog lichaam krijgen. 

Karakter 

Melanotaenia praecox is een scholenvis die minimaal met 6 stuks in het aquarium be-

hoort te zitten. Soms kunnen ze schuw zijn, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van het 

aquarium. Ze kunnen met alle andere tropische vissen samengehouden worden. 

Voeding 

Het zijn echte alleseters, zowel vlokvoer, levend- of diepvriesvoer, zorg wel voor vol-

doende afwisseling. 

Het Aquarium 

Voor deze vissen is een aquarium nodig van minimaal 1 meter, dan komt hun gedrag 

goed tot zijn recht. Zorg dat de bak goed beplant is zodat ze goede schuilplekken heb-

ben. 

Kweek van de Melanotaenia praecox – Diamantregenboogvis 

De kweek van de Diamantregenboogvis is vrij makkelijk, geef een week van tevoren 

levend- of diepvriesvoer. Het paren gebeurt s’ochtends bij invallend zonlicht. De man-

netjes gaan achter de vrouwtjes jagen en het sterkste mannetje zal met een vrouwtje 

gaan paren. De eitjes worden afgezet aan fijngebladerde planten. Hou er wel rekening 

mee dat de ouders de eitjes op kunnen eten. 

Opmerkingen 

Levende exemplaren werden voor het eerst meegebracht voor de aquariumhobby door 

Charles Nishihira rond 1991. Heiko Bleher ving meer exemplaren in 1993. Deze wer-

den gekweekt en verdeeld in de aquariumhobby. 

Vissen 
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Echinodorus 'Barthii' 

 

 

Type: Rozetplant 

Herkomst: Cultivar 

Groeisnelheid: Gemiddeld 

Hoogte: 20-30+ cm 

Lichtbehoefte: 0,25 W/L 

CO2 behoefte: 0-5 mg/L 

Moeilijkheidsgraad: Makkelijk 

 

Echinodorus 'Barthii'  

is een prachtige cultivar die als solitair een fraaie indruk geeft in een groot aquarium. 

De hoogte van deze aquariumplant is 25-50cm en wordt ook 20-30cm breed. De blad-

kleur varieert van van donkerrood tot donkergroen. 

 

Jonge bladeren hebben een rode kleur en oude bladeren worden donkergroen. De kleur 

ontwikkeld beter onder hoge lichtintensiteit en als er voldoende voedingsstoffen en 

CO2 in het aquarium aanwezig zijn. Zorg ook voor voldoende voeding bij de wortels, 

want deze plant ontwikkeld een sterk wortelstelsel. 

Planten die er voor staan, zullen minder licht krijgen. Oude of te grote bladeren kunnen 

daarom worden weggeknipt om de plant in toom te houden en er voor te zorgen dat er 

minder licht wordt tegengehouden. Deze soort staan ook bekend als 'Echinodorus dou-

ble red'. 
 

Planten 
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De Galaxy Rasbora, die ook onder de naam Hemelse Pareldanio wordt aangeboden een pas 

zeer recent in de Nederlandse aquariums voorkomende zoetwatervis.  

In de bergen van Myanmar (het voormalige Birma) werd in dicht begroeide poeltjes van 

nauwelijks 30 centimeter diep een klein visje ontdekt wat in 

de daarop volgende weken een schokgolf door de aquarium-

wereld liet gaan. Ongeloof en scepsis vierden hoogtij en de 

eerste foto´s werden afgedaan als een grap. Het visje bestond 

echter wel degelijk en al snel werd het visje uitgevoerd naar 

de Verenigde Staten en naar Europa. 

Etymologie Danio Margaritatus  

De wetenschappelijke  naam van de Galaxy rasbora is ‘Danio Margaritatus’. De vis is in 

2007 beschreven door  Tyson Roberts. Vroeger had deze vis de wetenschappelijke  naam 

‘Celestichthys Margaritatus’. Genetisch onderzoek maakte duidelijk dat deze vis niet tot de 

Rasbora familie behoorde, zoals aanvankelijk gedacht, maar tot het geslacht Danio. De ge-

slachtsnaam ' Danio' is de gelatiniseerde vorm van de lokale naam ‘Dhani’ in India en Sri 

Lanka voor Danio’s. Het woord ‘Dhani’ betekent ‘uit het rijstveld’. Tot dit geslacht behoort 

ook de bekende Zebravis, Danio rerio. De soortnaam ‘Margaritatus’ is samengesteld uit de 

woorden ‘margarīta’ of ‘parel’ en-‘ātus’ en betekent ‘met parels bezet’. 

De Hemelse Pareldanio in het wild 

In het wild wordt de Hemelse Pareldanio in slechts een heel klein deel van Myanmar gevon-

den. Het visje heeft een voorkeur voor ondiep, dichtbegroeid en stilstaand water. Ze waren 

daar in grote getale te vinden maar overbevissing voor de export zorgde ervoor dat het visje 

binnen enkele jaren na de ontdekking al bijna was uitgestorven in het wild. Je houdt Galaxy 

Rasbora het beste op een temperatuur van 21 tot 23 graden. Het aquarium dient een mini-

mummaat te hebben van ongeveer 60 liter en met name langgerekt van vorm te hebben, 

omdat de vissen niet houden van diep water De ph waarde van het water is optimaal tussen 

7 en 7,5 en de hardheid 1 - 5 dH. De vissen kunnen met andere vissen worden samengehou-

den maar niet met grote roofvissen. De Hemelse Pareldanio moet altijd in een school wor-

den gehouden, van bij voorkeur 10 tot 20 stuks. Zorg voor veel beplanting. Ze houden niet 

van al te veel stroming in het water. 

Voeding 

Qua voeding zijn Hemelse Pareldanio´s niet veeleisend. Het zijn alleseters en dat betekent 

dat ze zowel dierlijk voedsel (tubifex, muggenlarven, watervlooien, kleine garnaaltjes) als 

ook plantaardig voedsel aankunnen. Ook droogvoer zoals Sera Vipagran baby of TetraMin 

Junior is prima geschikt en worden met liefde genuttigd. Deze visjes zijn prima te houden 

samen met vuurgarnaaltjes. Deze zorgen ervoor dat het voedsel wat op de bodem valt, 

wordt opgegeten. 

De Galaxy Rasbora kweken 

De Galaxy Rasbora is een bijzonder gemakkelijke vis om mee te kweken. 

Geslachtsonderscheid 

Bij de Galaxy Rasbora is het geslachtsonderscheid vrij eenvoudig bepalen. De vrouwtjes 

hebben gewoonlijk een wat grotere en rondere buik en de mannetjes een slanker lichaam. 

De kleurverschillen zijn ook vrij groot. Het mannetjes zijn meer blauw gekleurd en de 

vrouwtjes meer groenig. 

Vissen 

https://tallsay.com/page/4294975160/aquariumvissen-verzorging-voeding-en-kweek-van-de-zebravis-of-zebra-danio
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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 

 

 

 

 
 

Verleden jaar voor het eerst binnen gekomen een anti-alg middel dat per 500ml in onze 

eigen flesjes werd verkocht en binnen een maand was uitverkocht, alleen de leverancier 

ging failliet en het was dus een aantal maanden niet verkrijgbaar. Deze maand toch 

weer een leverancier gevonden van een soort gelijk artikel en voor dezelfde prijs 500ml 

voor € 6,45. 

 

Eindelijk ze waren weer op voorraad de Carnegiella strigata oftewel de Marmer Bijl-

zalm gelijk een wat groter aantal ingekocht want er waren diverse bestellingen voor nu 

per stuk voor € 3,15 

 

Ook weer eens in de Visbeurs de Gouden Tetra dit kleine visje met de familienaam 

Hemigrammus is een visje dat leuk oplicht in het aquarium voor maar € 1,45 

 

Ze moeten weg want nu zwemmen ze in een te klein aquarium een aantal maanvissen 

met diverse kleuren met de maat XL normaal € 9,95 maar ze mogen weg voor € 7,95. 

 

Apistogramma Ramerezi normaal de maat M maar nu eens de maat XL ingekocht wel 

wat duurder maar voor het prijsje van € 8,95 per stuk zijn ze zo mooi dat je ze eigen 

moet kopen 

 

 

 

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/

