
  

 

 
Jaargang 69,  september 2019 Aangesloten bij de NBAT 

Koninklijk goedgekeurd 20-1-71 

Tussen Lange Jaap en Kuitje 
  

A.V. “De GLASBAARS” 
  

Den	Helder	



 
is een 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 € 76,00 
  
Lidmaatschap: (inclusief clubblad) per kalenderjaar € 51,00 
  
Jeugdlidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en clubblad) per kalenderjaar € 68,00  
  
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 
  



 
 
Voorzitter Tom Wensink voorzitter@deglasbaars.nl 
  
Vice-voorzitter Vacant  vice-voorzitter@deglasbaars.nl 
  
Secretaris Betty Vellinga secretaris@deglasbaars.nl 
 
Penningmeester Willem Hiddingh penningmeester@deglasbaars.nl 
  
Commissaris materiaal Mark Hoelandt 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 Mark Hoelandt kantine@deglasbaars.nl 

  
 

  
  
Jos Wiedenhof Simone Hilberts Tom Wensink 
  
Willem Hiddingh Ans Borstel-Vos Martijn Klaver 
  
 Ronald van ’t Ent  
   
  

Openingstijden:   
woensdag 19:00 - 21:30 uur,   

zaterdag 10:00 - 12:00 en 14:00 - 17.00 uur 
  

Bestuur 

Specials 

Visbeurs 



 
 
Mark Hoelandt (Finan. Beheerder)  tel. 06-81480566 
  
Bert Hilberts  tel. 0223-683470 

  
  

   
Openingstijden: woensdag  19.00 - 21.30 uur, zaterdag  14.00 - 17.00 uur 

  
  
  

  
  

  
  

Riekus Bennink  Hans van Rooijen 
  
  
  

  
  
Wie wil er iets leren? 
 
Natuurlijk organiseren we dit jaar weer een huiskeuring! Voor degene die vorig jaar 
meededen is dit het moment om te kijken wat ze toen geleerd hebben er ook uit is gekomen. 
Voor wie niet mee deed en er spijt van heeft de kans om dit jaar wel gezellig mee te doen! 
 
Dit jaar komt keurmeester Jacko Meliesie  onze zoetwater aquariums/paludarium/zeewater 
aquariums bekijken en voorzien van tips, trucs en overig commentaar. Wat je vervolgens met 
deze info doet is totaal aan jezelf want jij kijkt er het hele jaar naar en de keurmeester max 
een uurtje. Toch kan de kijk van een keurmeester je verrassen met helle nieuwe ideeen en ik 
spreek vanuit ervaring. 
 
De huiskeuring zal dit jaar plaats vinden op 19-10-2019. Hoe laat hangt af van het aantal 
inschrijvingen.  
   
Wil je mee doen? Geef je dan zo snel mogelijk op bij de penningmeester van de glasbaars 
via  penningmeester@deglasbaars.nl 
 
Ervaring is niet vereist. Van beginnend tot expert iedereen mag meedoen.  
 
De uitslag is Zaterdag 16-11-2019 om 14.00 
 
 
 
 
  

  
 

Kantinemedewerkers 

Verzorging Show Aquarium 

AGENDA 

Kantinemedewerkers 



 
 
 
Het was toch weer ven schrikken toen we terug kwamen van onze vakantie, wat kan een 
aquarium veranderen in 4 weken tijd! Ondanks 
dat ik me redelijk goed had voorbereid door 
planten stevig uit te dunnen en in te korten waren 
de ‘Vanen’ letterlijk de bak uitgegroeid. 
Overigens zoals je rechts kunt zien wel een hele 
mooie plant die we regelmatig in de Visbeurs 
hebben staan! 
 
Door de forse bladeren had alles wat er onder 
stond natuurlijk veel te weinig licht gehad. Ook 
het mos bedekte stukken van de bak, waar dat 
echt niet de bedoeling was. En op de zandbodem 
had zich het nodige vuil verzameld. Met de vissen 
ging het overigens prima, want uiteraard had ik 
wel iemand gevraagd om ze te voeren. Een 
absolute opsteker was het volledig ontbreken van 
alg, waarschijnlijk te danken aan de Vaantjesplant die de voedingsstoffen in de bak gebruikt 
had zodat er voor de algen niets over was gebleven. 
Kortom werk aan de winkel! 
 
In de praktijk kan ik zeggen dat je eigenlijk met je bak opnieuw kunt beginnen. Planten er uit, 
inkorten en opnieuw groeperen, hout schoonmaken en vooral veel water verversen. Het is ook 
zo’n moment om weer eens kritisch naar de indeling van je aquarium te kijken en laat vooral 
je fantasie eens gaan. Een wat andere indeling en je hebt eigenlijk een nieuw aquarium! 
Vergeet niet na het verversen, ik doe deels leidingwater en een deel uit de regenton, ook weer 
wat plantenvoeding toe te voegen. Schrik niet van al die wolken stof/vuildeeltjes waardoor de 
bak troebel wordt, meestal is de bak met een paar uur weer behoorlijk opgeknapt en de 
volgende dag weer helder! 
 
 Je filtersysteem schoonmaken is lang niet altijd nodig, immers de bacteriecultuur is je 
grootste ‘schoonmaker’ en bij een volledig verversing van de filterinhoud moet de 
bacteriecultuur zich weer gaan vormen. Dus uitspoelen met wat lauw water en deels 
vervangen is beter dan meteen alles vervangen. Bij filtermaterialen zoals actieve kool ligt dat 
wat anders. Wil je daar meer van weten is een bezoekje aan de Glasbaars zeker de moeite 
waard! 
 
  
Iedere zaterdag en woensdagavond is er veel kennis en kunde ‘in huis’ om al je vragen te 
beantwoorden, staat de visbeurs weer vol met interessante aanbiedingen en is de koffie nog 
steeds gratis! 
  

Tom Wensink 

  

‘Mijn aquarium na de vakantie, pffffff’ 



  

 
 

Tijdens de ledenvergadering van 10-4-2019 is met algemene stemmen een voorstel 
aangenomen om de contributie voor de vereniging te vehogen met ingang van 2020, 
van 35,00 naar 37,00 per jaar. 
 
Met ingang van 01-01-2020 houdt dit in: 
  
Donateurschap    € 37,00 
Lid met NBAT naar    € 53,00 
Lid NBAT met blad    € 78,00 
Jeugdlid NBAT met blad   € 70,00  
  
 
Op zaterdag 19-10-2019 is de jaarlijkse huiskeuring voor onze vereniging 
De uitslag is op zaterdag 16-11-2019 om 14.00 uur in ons clubgebouw. 
Ook dit jaar zal Jacko Meliesie de keuring voor ons verzorgen. Hij heeft de afgelopen 2 jaar 
dit naar naar tevredenheid voor onze vereniging gedaan. We kijken uit naar zijn leuke en 
leerzame presentatie van de resultaten. 
Als begeleider en fotograaf gaat Willen v/d Graaff mee namens het bestuur. 
Ook als je niet mee wilt doen voor een bondsdiploma is het toch interessant om mee te doen 
met de keuring. Je krijgt dan professionele adviezen en tips over je aquarium waar je veel aan 
hebt!  
 
Dus geef u nu op via het formulier of een mail en zet deze data alvast in je agenda! 
 
 
Tevens kunnen wij meedelen dat de zonnepanelen op 17-8-2019 tot nu toe 
meer dan 10870 kWh aan stroom hebben opgeleverd! 
Vol verwachting kijken we uit naar de eindafrekening van Nuon in oktober. 
 
De Glasbaars staat ook dit jaar weer op het Vivarium en wel op 2 en 3 november met een 
grote stand! 
Er rijdt dit jaar geen bus vanwege de (te) hoge kosten voor de vereniging. 
 
Tip: je kunt online kaarten aanschaffen via www.vivariumbeurs.nl dit scheelt wachttijd bij de 
kassa’s.  
Er liggen ook kortingsbonnen op de club die alleen gebruikt kunnen worden aan de kassa. 
De Glasbaars staat deze keer boven, direct naast de trap. 
We kijken uit naar jullie komst! 
  
Namen het Bestuur 
Willem Hiddingh 
  
 

  
  

Nieuws van het bestuur 



  
 
 
Hier is de nieuwe “Tussen lange Jaap en Kuitje” van de Glasbaars. Het bestuur is toch wel 
wat nieuwe dingen van plan dus blijf het clubblad, de website en 
facebook volgen om op de hoogte te blijven. 
 
Wil je hobby-ervaringen delen of heb je iets bijzonders te melden 
over de hobby, stuur je tekst met eventuele foto’s naar de redactie 
zodat we het kunnen plaatsen in het clubblad!  
redactie@deglasbaars.nl  

  
Met hartelijke groet en alvast bedankt, 
de Redactie  
  
 

 

  

Redactie  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
De Visbeurs is weer aangevuld! 

 
 

 

 

  
 

Naam: Barbus nigrofasciatus 
Nederlandse naam: Purperkop 
Maat: M 
Herkomst: Sri Lanka 
Tempratuur: 22-26 
Ph: <7 
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk 
Voeding: Alleseter 
 

De Nederlandse naam van deze vis is Purperkop. De Purperkop is afkomstig uit Sri Lanka, de mannetjes 
hebben een purperrode kop, waar het zijn naam aan te danken heeft en een heel donker achterlichaam. 
De vrouwtjes hebben alleen de fraaie streeptekening over het lichaam. 
(zie foto hieronder) 
Het zijn vissen die weinig eisen aan het aquariumwater stellen, een PH-waarde tussen de 6 en 7 is prima, de 
temperatuur tussen de 23 en 26 graden en de hardheid mag variëren tussen de 5 en de 15 graden GH. 
Met een lengte van ongeveer 5 – 6 cm zijn ze goed te houden in een aquarium van ongeveer 80 cm lang. Het 
best kunt u ze houden in een schooltje van ongeveer 5 stuks en dan het liefst 3 vrouwtjes en 2 mannetjes, 
maar meer mag natuurlijk ook als het aquarium groot genoeg is. 
 
De Purperkop is een vreedzaam visje en erg levendig, want het zijn actieve zwemmers. Ze houden van een 
aquarium wat goed beplant is, maar wel met voldoende zwemruimte. Daarbij wat kienhout met javamos en 
andere fijne beplanting, daar kunnen ze hun eitjes in afzetten. 
De voeding voor de purperkop is droogvoer met als afwisseling wat levend voer als watervlooien, 
muggenlarven en artemia. Als Purperkoppen het naar hun zin hebben, baltsen ze regelmatig in het aquarium 
wat natuurlijk een mooi spel is om te zien. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat er ook eitjes worden 
afgezet. Hieruit kommen wel jongen maar deze zijn zo klein dat ze meestal snel worden opgegeten door de 
andere aquariumbewoners. Als je ook wilt kweken en de jongen over wilt houden, is een aparte kweekbak 
iets om aan te raden. 
Kortom; een vis waar je zeker een heleboel plezier aan kunt beleven. 

 



Luipaard danio 
herkomst Azië 
grootte 6 cm 
tempratuur 18-24 
Ph 6,5 -7,5 

 

 

 

 

 

Deze soort heeft een metallic gouden kleur met blauw-grijze vlekken op zijn flank. 
Het zijn echte zwemmers en ze houden dan ook van een wat groter aquarium als je zou 
verwachten van dit kleine visje. Ze laten planten met rust en kunnen goed overweg met zo’n 
beetje alle andere vissoorten.  
Ze zwemmen vooral in de bovenste waterlagen en houden van veel fijnbladige beplanting om 
dekking in te kunnen zoeken. 
Deze soort kan gehouden worden in redelijk neutraal water, een wat hogere of lagere pH is 
zich niet erg. 

 
Naam: Carnegiella martae 
Nederlandse naam: Zilver bijlzalm 
Herkomst: Peru 

Temperatuur: 24-28 
Ph: <7 
Dit zijn echte oppervlaktevissen. Dat is ook goed te 
zien aan de lichaamsbouw van deze vissen. 
Hooggeplaatste vinnen, zeer smal kielvormig lichaam. 
De vissen zijn gemaakt om door het oppervlaktewater 
te kunnen scheren. En dat doen ze ook (over niet te 
lange afstanden) als het nodig is om een insect te 
verschalken, of om te vluchten voor een roofvis. 
Het is niet moeilijk om bijlvissen te houden. Zelfs in 
neutraal, vrij hard water doen ze het nog goed, zolang 
het maar helder en zuurstofrijk is. Het is natuurlijk wel 
beter om, voor zover dat gaat, aan te sluiten bij de 
waterkwaliteit van het oorspronkelijke vindgebied en 

zacht tot middelhard, iets zuur water te gebruiken. Beide soorten zijn goed samen te houden 
met andere vreedzame karperzalmen. 
Wat betreft voeding zijn de bijlzalmen niet kieskeurig. Zowel droogvoer als levend voer 
wordt gegeten. Het voer moet wel lang genoeg op het wateroppervlak of dicht bij het 
wateroppervlak blijven. Bijlzalmen duiken niet echt in de 'diepte' om aan voedsel te komen. 
Zo nu en dan met levende insecten (bv drosophila's) voeren. 
Aquarium afdekken met dekruit aangezien het bij bijlzalmen om goede springers gaat. Ze zijn 
er per slot van rekening op gebouwd 



Corydoras panda 
Nederlandse naam: 
Pantsermeerval Panda 
Herkomst: Peru 
Tempratuur: 20-25 
Ph: 7 
Moeilijkheidsgraad: Kennis 
noodzakelijk 
Voeding: Alles 
 
De Corydoras Panda is een echte 
scholenvis die het liefst met veel 
soortgenoten leeft. Ze blijven klein, 
5 tot 5,5 cm. De vrouwtjes worden 
iets groter dan de mannen. 
Single gehouden corydoras leven 
een schuw en verborgen leven. 
Als bodembedekking is fijn zand 
noodzakelijk hier wordt voedsel in 
gezocht, bij gebruik van grind of 

een andere bodembedeking de kans bestaat dan de baardharen afslijten. 
Corydoras zijn bijzonder geschikt om je bodem schoon te houden en overgebleven voedsel  te 
nuttigen. Afweersysteem /bescherming bij corydorassoorten 
Alle corydorassoorten bezitten een zeer scherpe weerhaak net onder elk oog, tevens hebben ze 
drie scherpen 
angels, één in hun rugvin en in beiden bortsvinnen één. 
De corydora gebruikt deze alleen om zich te beschermen tegen vijanden zoals grotere vissen. 
 
 
 
Naam: Corydoras sterbai 
Nederlandse naam: Pantsermeerval 
Maat: M (2,5 cm) 
Herkomst: Brazillie 
Tempratuur: 21-25 
Ph: <7 
Moeilijkheidsgraad: Enige kennis noodzakelijk 
Voeding: Alles 
 
De Corydoras sterbai vind ik persoonlijk een van de 
mooiste pantsermeervallen. Het is een echte scholenvis 
die het liefst met veel soortgenoten leeft. 
 
Als bodembedekking is fijn zand noodzakelijk hier wordt 
voedsel in gezocht, bij gebruik van grind of een andere 
bodembedeking de kans bestaat dan de baardharen afslijten. 
 
Corydoras happen regelmatig naar zuurstof boven water dit is een overlevings tactiek die in 
de natuur gebruikt wordt in zuurstofarm en troebel water. 
 



 
Naam: Nematobrycon palmeri 
Nederlandse naam: Keizertetra 
Herkomst: Columbia 
Temperatuur: 23-27 
Ph: <7 
Voeding: Vlees / alleseter 
 
Dit visje is afkomstig uit Zuid-Amerika en de 
leefomstandigheden van de keizertetra daar 
bestaan uit water met een GH-waarde tussen de 
8 en 12, een PH-waarde van 6.5 tot 7 en de 
temperatuur schommelt tussen 23 en 28 graden. 
De keizertetra is een vis die een rustig aquarium 
nodig heeft met niet al te drukke vissen.  
Het verschil tussen man en vrouw is duidelijk te 
zien; het mannetje heeft verlengde vinstralen van 

de rug- en staartvin en blauwe ogen. Deze verlengde vinstralen heeft het vrouwtje niet en het 
vrouwtje heeft blauw/groene ogen. Het is het best om de keizertetra is een schooltje te houden 
van minimaal 7 stuks en dan liefst 2 mannetjes en een 5-tal vrouwtjes. Keizertertra’s houden 
van een dichtbeplant aquarium met hier en daar wat open plaatsen. Ook een paar stukken 
kienhout met een begroeiing van Javamos is zeker goed, daar kunnen ze hun eitjes in afzetten. 
Het is ook een levendig visje in het aquarium en het laat de andere vissen in het aquarium met 
rust. De mannetjes zijn op hun mooist als ze heel fel om elkaar heen draaien en hun 
territoriumgevechten of baltsdansen houden. Kweken met deze prachtige visjes is een ‘eitje’! 
Dichte beplanting, vooral heel veel javamos en uiteraartd geen ‘rovers’ als medebewoners. 
Tijdens het pronken zijn de mannen werkelijk juweeltjes! Een absolute aanrader! 

 
Naam: Petitella georgia 
Nederlandse naam: Roodkopzalm 
Herkomst: Brazillie 
Temperatuur: 22-26 
Ph: <7 
Moeilijkheidsgraad: Kennis noodzakelijk 
Voeding: Alles 
 
De roodkopzalm komt oorspronkelijk uit Zuid-

Amerika, hij leeft daar in water met een PH-waarde van 6 tot 7 en met een temperatuur tussen 
de 23 en 28° C. De lengte van de roodkopzalm is 4 -5 cm en het is een vis die u het beste kunt 
houden in een groepje van minimaal 5 stuks of meer, want het is een echte scholenzwemmer. 
Hij houdt zich op in de onderste waterlaag van het aquarium. Hij eet graag afwisselend droog 
en levend voer. Het is een echte zwemmer, dus een aquarium van minimaal 60-80 cm is zeker 
gewenst. 

De roodkopzalm is een vreedzaam visje dat makkelijk bij andere vissen gehouden kan 
worden, het is een zeer rustig visje dat in een aquarium een behoorlijke leeftijd kan behalen, 
een jaar of 10 is zeker geen uitzondering 

 



 
 
  



 
 
Naam: Pangio kuhlii myersi 
Nederlandse naam: 
Gestreepte kuhlii 
 
Herkomst: Zuid oost Azie 
Tempratuur: 24-30 
Ph: <7 
Moeilijkheidsgraad: Enige 
kennis noodzakelijk 
Voeding: vlees / alles 
 
 
Deze modderkruipers, door 
beginners soms ook 
`slangenvisjes` genoemd, 
zijn een leuke aanvulling op 
het vissenbestand.  
Ze zien er heel anders uit 
dan de meeste vissen, en 
bewegen zich inderdaad als 

een slang door het water. De bak dicht beplanten, gebruik een zanderige bodem. Maak met 
kienhout en stenen wat schuilplaatsen. 
Jammer genoeg zie je ze meestal pas als het donker begint te worden.  
Nachtverlichting is daarom een goede investering als je Kuhlii`s wilt gaan houden.  
De vis is geschikt voor beginners. 
Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is moeilijk te zien, mannetjes hebben iets grotere 
borstvinnen, vrouwtjes zijn iets dikker. Ze ruimen alle voerresten op die andere vissen laten 
liggen. De planten laten ze met rust.  
Over de kweek is weinig bekend, hooguit in dichtbeplante aquaria een toeval kweek! 

 
 
 
 
 
Naam: Pangio kuhlii  
Nederlandse naam: Zwarte kuhlii 
 
Herkomst: Vietnam 
Tempratuur: 20-26 
Ph: 7 
Moeilijkheidsgraad: Enige kennis 
noodzakelijk 
Voeding: vlees / alles 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nederlandse naam: 
Guppy man mix 
Herkomst: Midden 
Amerika 
Temperatuur: 22-28 
Ph: 7 
Moeilijkheidsgraad: 
Enige kennis 
noodzakelijk 
Voeding: Alleseter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guppy’s zijn één van de eerste visjes waar mensen aan denken op het moment dat ze denken 
aan aquariums en visjes. En dat is ook logisch, deze kleine sierlijke visjes zijn geschikt als 
beginnersvisjes en een lust voor het oog! 
 
Over Guppy’s (Poecilia reticulata), ook wel ‘miljoenenvisje’ genoemd. 
De Guppy is de bekendste tropische zoetwatervis die in aquariums gehouden wordt. Deze 
visjes worden in grote aantallen verkocht, zijn zeer vriendelijk voor andere vissen en zijn erg 
sterk.  
Guppy’s bestaan in ondenkbaar veel verschillende kleuren, patronen en varianten. Hierdoor 
zijn ze erg populair en kun je blijven variëren. Guppy’s kunnen maximaal 6 cm lang worden. 
De vrouwtjes worden een stukje groter dan de mannetjes. Guppy’s zijn tropische visjes. De 
Guppen doen het goed tussen een temperatuur van 20 en 26 graden Celsius. 
Guppy’s zijn erg sterke vissen die makkelijk gehouden kunnen worden. Ze eten droogvoer 
maar is ook wekelijks diepvriesvoer zoals rode muggenlarven aan te raden waardoor de 
kleuren nog meer naar voren komen. 
 
Kweken gaat super makkelijk, maar wil je dit echt serieus aanpakken dan komt er wel wat 
meer voor kijken. Er is over het kweken van deze vis op kleur, staartvorm of tekening genoeg 
informatie te vinden. Het is belangrijk om de  juiste man-vrouw verhouding aan te houden op 
het moment dat je beide geslachten wilt houden in je aquarium. Het is aan te raden om 3 
vrouwtjes voor elke man te nemen. Wanneer er onvoldoende vrouwtjes zijn, zullen ze continu 
achtervolgd worden, wat veel stress oplevert. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spoorgracht 30 
1781 CD, Den Helder 
Telefoon: 0223-684878 
www.blokkerdiervoeding.nl 
  

Heeft alles voor   
uw huisdier 



 
 
 
 
 
Garnalen zijn geweldig in een aquarium, niet alleen omdat ze verrassend mooi zijn, maar ook 
buitengewoon nuttig. Ze ruimen ongeveer alles op van algen tot voedselresten en doen dat 
ongeveer de hele dag door. Het meest actief zijn ze tegen de avond als er wat minder licht 
boven de bak brandt. Een absolute aanrader voor in het aquarium, als je maar voldoende 

schuilmogelijkheden hebt zoals javamos en 
alleen met medebewoners die garnalen niet 
op het hoofdmenu hebben staan! 
 
We hebben er weer voldoende in de 
Visbeurs om eens te komen kijken! 
 
 
Naam: Atyopsis moluccensis 
Nederlandse naam: Moluksegarnaal , 
Mantisgarnaal 
 
Herkomst: Indonesie 
Temperatuur: 20-30 
Ph: 6,2-7,5 
Moeilijkheidsgraad: Enige kennis 
noodzakelijk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Naam: Caridina multidentata 
Nederlandse naam: Amanogarnaal , 
Japonica garnaal 
Maat: 2-3 
Herkomst: Japan 
Temperatuur: 18-28 
Ph: 6-8 
Moeilijkheidsgraad: Enige kennis 
noodzakelijk 
Voeding: Algen 
 
  

Garnalen 
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Vallisneria spiralis - Rechte vallisneria 
 
Gewenste lichthoeveelheid : Gemiddeld  
Blad kleur : Donker groen  
Plek in het water : Achtergrond  
Groeisnelheid : Snel  
Gebruiksgemak : Gemakkelijk  
Oorsprong : Amerika   

Oorsprong : Azië   
Temperatuur (°c) : 18-28  
Hoogte (cm) : 30-60  
 
De Vallisneria is een van de bekendste en opvallendste aquariumplanten. Met zijn lange stengels kan 
hij je volledige aquarium doorgroeien. Dat geeft een prachtig gezicht. Een decoratieve aanwinst voor 
je aquarium. De Vallisneria moet wel gesnoeid worden zodat hij zijn kracht en schoonheid behoudt. 
Bij aankoop zit vaak een loodje om de waterplant heen. Zorg dat je het loodje rond de plant eerst 
verwijdert. Het kan ook zijn dat er glaswol omheen zit. Probeer dit dan zoveel mogelijk eruit te 
pulken, zonder de wortel te beschadigen. Lukt dat niet goed, lekker laten zitten. 

Bekijk de waterplant nog even goed op dode bladeren en verwijder deze eventueel. Druk vervolgens 
de Vallisneria met wortel en al in de bodem maar zorg dat het begin van de bladeren boven het 
substraat uit komt. Het stekken van de Vallisneria is bijzonder eenvoudig omdat de plant zijscheuten 
krijgt. De zijscheut zit met een wortel vast aan de moederplant. Het is prima mogelijk om de wortel 
tussen beide door te breken en de kleine dochterplant ergens anders in je aquarium te planten. Zorg er 
wel voor dat de dochterplant al redelijk in ontwikkeling is. Ze moet wel voldoende ontwikkeld zijn om 
zelfstandig te groeien. Een aantal bladeren van de dochterplant moeten minimaal 5-10cm lang zijn. 
 
 
 
 
De vaantjesplant (Hygrophila difformis) komt oorspronkelijk 
uit Azië. De plant kan wel 50 tot 60 cm hoog worden en hij 
kan een doorsnede hebben van wel 15 tot 20 cm. De 
vaantjesplant houdt van matig tot veel licht, een 
watertemperatuur van 22 tot 30° C en van water met een pH-
waarde tussen 5 en 9. 
Het is een snelle groeier en een makkelijke plant voor in het 
aquarium. De Vaantjesplant is heel mooi lichtgroen. Door 
zijn formaat is hij ook heel goed te gebruiken als 
achtergrondplant. Ook kort houden echter is goed te doen 
omdat het een steelplant is, die kan je snoeien zoals je wilt 
Als de vaantjesplant scheef gaat groeien in het aquarium, 
kunnen we het beste de “luchtwortels” er afknippen, daarna 
groeit hij weer recht omhoog. Hoe meer licht de 
Vaantjesplant krijgt hoe fijner het blad blijft, bij minder licht 
wordt het blad grover. We kunnen deze plant vermeerderen door de uitlopers, die onderaan de 
stengel in de bladoksels groeien, er uit breken en in de bodem planten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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 beleven 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Door omstandigheden zijn er diverse kunststof aquariumplanten binnen 
gekomen deze plantjes zijn er in diverse maten en kleuren het is niet helemaal 
mijn ding maar bij een aantal planteneters zullen deze planten in ieder geval 
blijven staan, 
  
Deze kunststof aquariumplanten zijn vanaf € 1,00 
  
Ook uit deze partij fotoachterwanden met de maten:  60x30cm, 100x50cm en 
150x60cm en deze zijn vanaf € 3,00 
  
De kardinalen zijn al een hele tijd te koop voor een euro, en de maat die we nu 
hebben binnen gekregen is de “L” in plaats van de “M” maar toch nog voor de 
kleine prijs van € 1,00 
  
Lang weggeweest de aquariumstofzuiger op batterijen, nu zijn ze weer binnen 
de bodem tussendoor schoonmaken is nu een fluitje van een cent en dat voor 
maar € 13,95 
We hebben binnen gekregen 2e hands Juwel  binnen filter van 1500 liter per uur 
het zijn er twee stuks en gratis af te halen in de visbeurs. 

  

 
Tom Looijestein 

  
  

Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 
prima kwaliteit in 

de Visbeurs 



 
 
 
  



 

 
 


