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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 € 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 
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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  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 Richard Kramer  kantine@deglasbaars.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Jos Wiedenhof Simone Hilberts Tom Wensink 

 

Willem Hiddingh Ans Borstel-Vos Ronald van ’t Ent  

 

  

 

 

 

Openingstijden:   
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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 

 

  

   

Kantinemedewerkers 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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Bij mijn aantreden in 2015 als voorzitter ben ik gestart met de vraag ‘ waarom zou je 

lid worden van de Glasbaars?’ en de wens ‘laten we met elkaar aan de slag gaan’. 

Deze vraag en wens staan nog steeds centraal bij alles wat het Bestuur onderneemt. De 

taakverdeling in het Bestuur heeft ook in 2018 goed gewerkt en de planmatige aanpak 

heeft haar vruchten afgeworpen. Het Bestuur van de Glasbaars is 6 keer in vergadering 

bijeen geweest. 

 

Voor 2018 heeft het bestuur gekozen voor de volgende thema’s: 

interessante activiteiten: met enkele lezingen,  een leerzame en redelijk bezette 

huiskeuring en een zeer geslaagde Vivariumdag  timmert de Glasbaars stevig aan de 

weg. Hoewel we niet in de prijzen vielen, werd met enige jaloezie door collega stand-

houders gekeken naar ons enorme aanbod en hebben we goed zaken gedaan. Met onze 

deelname aan de keuringen werd opnieuw geschiedenis geschreven met een 4e en voor 

de derde keer op rij een 1e plaats in de landelijke competitie. Dit laatste met een onge-

kende score van 800+ punten. Maar hiermee stopte het niet, want de Glasbaars werd 

net als in 2017 uitgeroepen tot best presterende vereniging. Een prestatie waar we 

enorm trots op zijn! 

 

Hoe liep het af met de plannen voor 2018: Het opruimen en her inr ichten van de 

schuur is slechts gedeeltelijk gelukt en wordt voortgezet in 2019. Het aantal leden lijkt 

zich wat te stabiliseren maar met ruim boven de 150 leden zijn we nog steeds veruit de 

grootste aquariumvereniging in Nederland. De verschuiving van ‘leden’ naar 

‘donateurs’ gaat gestaag door waardoor de bijdrage aan de NBAT verder zal afnemen. 

De plaatsing van de zonnepanelen is volledig volgens plan verlopen en levert inmiddels 

een zeer forse reductie op van onze stroomkosten waardoor we de investering verant-

woord kunnen terugverdienen en een concrete bijdrage kunnen leveren aan de 

‘vergroening’ van de Glasbaars. 

 

Ons show-aquarium is nu volledig voorzien van zelfgemaakte led-verlichting dat na 

meer dan een jaar experimenteren een mooi ‘plaatje’ oplevert bij binnenkomst in ons 

clubgebouw. 

 

De website is volledig vernieuwd en in gebruik genomen. 

De plannen voor de ‘hokjes’ aan de Visbeurs is in gang gezet maar nog zeker niet 

klaar.  

 

Onze bijdrage aan Vivarium heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken 

van de clubkas. 

 

Plannen voor 2019: Een belangr ijke lijn die we als bestuur  willen voortzetten is 

een ‘vergroening’ van de Glasbaars door zo energie-neutraal mogelijk te worden. Na de 

Jaarverslag 2018 van de voorzitter 
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vervanging van de verwarmingsketel, de plaatsing van de zonnepanelen en de gedeelte-

lijke overstap naar ledverlichting wordt dit laatste in 2019 volledig uitgevoerd.  

Met ons succes op Vivarium in 2018 nog in het achterhoofd zal onze Vivarium-crew 

zich wederom sterk maken voor weer een succes in 2019. Ook willen we de plannen 

voor de twee ‘hokjes’ aan de Visbeurs nu gaan uitvoeren en hopen we eindelijk de 

schuur op te ruimen en opnieuw in te richten. Tevens zullen leden actief benaderd wor-

den om onze Visbeurs-crew te versterken. 

Kortom er is weer genoeg te doen en naar uit te kijken, maar voor alles geldt; eerst een 

plan en dan pas aan de slag! 

Dit is slechts een greep uit alle stappen die afgelopen jaar gezet zijn en die gaan komen 

in 2019. Voor meer gedetailleerde informatie over het afgelopen jaar verwijs ik je naar 

de verslagen van de andere bestuursleden. 

Als je nu nog niet weet waarom je lid van de Glasbaars moet worden, zou ik zeggen 

kom langs, want de koffie is ook nog eens gratis! Ik ben in ieder geval ontzettend trots 

op onze vereniging. 

Dankzij de enorme inzet van een aantal leden, het voltallige bestuur en met ‘a little 

help from our friends’ de adverteerders  is de Glasbaars ook voor 2019 de ideale plek 

voor alle aquariumliefhebbers! 
 

 Tom Wensink 

 

 

Op woensdag 10 april om 19.30 uur is iedereen welkom op de algemene 

ledenvergadering waarbij de volgende punten op de agenda staan: 

 

1 Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

2 Notulen Algemene ledenvergadering 2018 

3 Jaarverslag penningmeester 

4 Jaarverslag visbeurscommissie 

5 Verslag kantinecommissie 

6 Verslag financiële commissie 

7 Vaststellen contributie 2020 

8 Vaststellen begroting 2019 

9 Rondvraag 

10 Sluiting 

 

Jaarverslag 2018 van de voorzitter 
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We zitten al weer goed in Januari en hier is dan toch nieuwe “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. 

Deze maand lezing van de huiskeuring kom allen om te 

horen hoe de bakken van de mensen er bij staan. Mensen 

we hebben mensen nodig  wie kan er helpen 

 

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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Na afsluiting van het boekjaar 2018 heb moet ik constateren  
dat we de begroting van 2018,mede dankzij het vivarium team 
een zeer succes volle Vivarium 2018 omzet hebben kunnen be-
halen. 
 

We hopen ook in 2019 weer op deze grote beurs te staan als ver-
eniging dit levert toch een positieve bijdrage voor de club op. 
Door de aanschaf van 30 Zonnepanelen in de maand juni, heb-
ben we zelf meer dan 4000 KW stroom opgewekt, dit had tot ge-
volg dat we minder aan de Nuon gingen betalen wat ook de be-
doeling is natuurlijk. 
Door deze investering zijn onze reserves afgenomen deze hopen 
we in de aankomede jaren weer omhoog te werken. 
Wat natuurlijk gaat gebeuren door deze aanschaf, 
We gaan ook de verlichting in de beurs voorzien van T5 Led bui-
zen dit scheelt ook weer in ons stroom verbruik. 
 

Voor de jaarlijkse controle van de boeken bent u van harte wel-
kom op zaterdag 09-03-2017 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 werkzaamhe-
den in en om het gebouw.  
 

Penningmeester  
Willem Hiddingh 

Jaarverslag 2018 Penningmeester 
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Epiplatys annulatus   

 

Werelddeel Afrika 

Land/meer Liberia, Gui-

nee, Sierra Leone  

Vindplaats  Onder andere 

in kleine rivier-

tjes, sloten, 

poelen en moerassen in het kustgebied, regenwoud en 

mangroven in Liberia, Guinee, Sierra Leone. 

Categorie Killyvissen 

Nederlandse naam Kleine jungle koning of koningin, Ringbandsnoekje 

Synoniem Haplochilus annulatus, Pseudepiplatys annulatus, Pan-

chax annulatus, Aplocheilus annulatus 

Dieet aquarium Alles eter met een voorkeur voor (diepvries) levend 

voedsel. 

Dieet natuur Insecten, insectenlarve 

Moeilijkheids graad 6 

Voortplanting Eierleggend (vrijleggers) 

Geslachtsonderscheid Volwassen mannen hebben verlengde buik, rug en aars-

vinnen  

Lengte man 4 Centimeter 

Lengte vrouw 4 Centimeter 

Samenstelling Koppel, Trio ( 1 man met 2 vrouwen) 

Karakter Vreedzaam  

Gedrag Vreedzaam  

Zone Midden en boven 

Stroming Zwak tot matig 

Milieu Ph. 5,0-6,1 pH    Kh/Gh 2.0-6.0 

Temperatuur Min.  21 °c max. 24 °c     

  

Extra informatie 

De Epiplatys annulatus is een goede springen goede afdekruiten zijn aanbevolen. 

Veel en goede schuilplaatsen zijn noodzakelijk, een goede schuilplaats word aangebo-

den door onder andere drijfplanten. 

De Epiplatys annulatus is vatbaar voor slechte waterkwaliteit zoals nitriet en nitraat 

gehalte regelmatig 

waterverversen is hierbij een goed hulpmiddel. 

Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangend voedsel te wennen. 

Om de levensduur van de Epiplatys annulatus op nivea te houden is zacht water ( ph 

en kh/gh waarde ) nodig. 

Niet bij agressieve en grote vissen houden. 

Vissen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO17f3l9zOAhUDfxoKHfurDS8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hobbykwekers.nl%2Fzoetwater%2Fitem%2Fepiplatys-annulatus-ringbandsnoekje&psig=AFQjCNEoX_DI48AShALfr84TksJwWskHzA&ust=
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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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Duurzaam stroom 

Huid gestand van de opbrengst 

Mededeling va het Bestuur 
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Wetenschappelijke naam: Trichogaster leeri 

Nederlandse naam: Diamantgoerami          

Herkomst: Zuidoost Azië 

Familie: Anabantidae (Labyrintvissen) 

Lengte: 10 tot 12 centimeter 

Maximale leeftijd: 10 jaar 

  

Het uiterlijk van het mannetje: Het mannetje ziet er  

schitterend uit met zijn gespikkelde huid, rode buik en wat 

verlengde vinnen. Op de foto zie je het mannetje van Tri-

chogaster leeri. 
  

Het uiterlijk van het vrouwtje: Het vrouwtje ziet er  

hetzelfde uit als het mannetje, maar zij blijft iets kleiner. Ook zijn haar vinnen minder sterk ver-

lengd. 
  

De inrichting van het aquarium: De Diamantgoerami is een grote vis, maar  hij zwemt niet 

erg veel. Aangeraden wordt om ze te houden in een bak van minimaal 1.20 meter. Zelf heb ik ze 

echter in een meterbak gehouden en dat is altijd prima gegaan. 
  

Aan de inrichting stellen deze vissen weinig eisen. Zorg voor wat drijfplanten en creëer met 

hoge planten schuilplaatsen voor het vrouwtje. Het is wel van groot belang dat het aquarium een 

dekruit heeft, anders kunnen door te grote temperatuurverschillen je vissen ziek worden. 
  

Het water: Over het algemeen voldoet de kwaliteit van het Nederlandse kraanwater prima voor 

de Trichogaster leeri. Een vrij hoge PH, tussen 7 en 7,5 met een temperatuur tussen de 24 en 28°

C voldoet prima.Het water mag vrij hard zijn, met een GH tussen 12 en 16. In een wat lagere GH 

doen ze het echter ook prima. 
  

Gedrag: Hoewel de Diamantgoerami behoorlijk territoriaal kan zijn, valt zijn gedrag over het 

algemeen best mee. Je kunt deze goerami dan ook gemakkelijk combineren. Je zal deze vis 

meestal in de bovenste waterlaag zien zwemmen. 
  

Geschikte medebewoners: Het is niet aan te raden om de soort met andere goerami-soorten te 

houden, dit kan wel als je een groot aquarium hebt. Houdt goerami’s ook nooit met barbelen. 

Boven: Trichogaster leeri 

Midden: vreedzame scholenvis, bijvoorbeeld Paracheirodon axelrodi 

Onder: vreedzame, kleine cichlide, bijvoorbeeld Apistogramma ramirezi 
   

Voortplanting: Net als andere Labyrintvissen bouwt de Diamantgoerami een schuimnest. Dit 

wordt gedaan door het mannetje. Het is aan te raden om een aparte kweekbak in te richten. Zorg 

ervoor dat het water laag staat, op ongeveer 15 centimeter. De kweekbak richt je in met fijnbla-

dige planten en wat drijfplanten. Breng de vissen over naar de kweekbak en verhoog de tempera-

tuur naar 28°C. Het mannetje bouwt een schuimnest en verleidt het vrouwtje. Na het afzetten 

van de eieren spuugt het mannetje deze in het schuimnest. Verwijder nu het vrouwtje uit de 

kweekbak. Het mannetje zorgt nu verder voor het nest tot de eieren uitkomen. Dit gebeurt meest-

al na een dag. Twee dagen later gaan de jongen vrij zwemmen. Haal nu het mannetje uit de 

kweekbak en voer de jongen met vloeibaar voedsel. Na ongeveer drie weken kun je met groter 

voedsel gaan voeren.

 Vissen 
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Naam:  Anubias nana 

Familie:  Araceae  

Herkomst:  Afrika 

Hoogte:  5-15 cm 

Licht:  Normaal 

Temperatuur:  22-28ºC 

Water hardheid:  Medium 

pH:  6-8 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving: 
De foto bestaat uit twee delen. De linker kleine foto is de plant in bovenwater vorm 

(emers). De grotere foto is de plant in onderwater vorm (submers), zo kan de plant gaan 

worden. 

De bladeren zijn smal eivormig tot eivormig, 4-8 cm lang en 3-4 cm breed, leerachtig 

en midden tot donkergroen. De punt van de bladeren zijn rond tot spits. Bladrand is 

licht gegolfd. 

Een gemakkelijke en geliefde langzaam groeiende plant die zich goed aanpast aan uw 

aquarium. Zeer geschikt ook voor het bekleden van decoratiemateriaal zoals achter-

wanden en stenen of hout. 

Opmerking: Ook verkrijgbaar in de mini uitvoering die hooguit 10 centimeter hoog 

wordt.

Planten 
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Familienaam: Cobitidae 

Geslacht: Botia 

Soortnaam: lohachata 

Herkomst: Azië 

Lengte:  9 - 11  

Temp: 24 - 29 

pH:  6 - 7 

GH: 2 - 6 

Dieet: Omnivoor 

Verband: School 

Broedgedrag: Substraatbroeder 

Zone: Bodem 

Temperament:  Vredelievend 

 

UITERLIJK: De Botia lohachata heeft een wit langwerpig lichaam met een zwart 

streepjes patroon. De vinnen zijn doorzichtig met ook een zwart patroon.  

 

INRICHTING: Voor deze vissen is een fijne bodem aan te raden. Gebruik daarom 

zand zodat ze daar goed in kunnen woelen. Er moeten veel schuilmogelijkheden 

worden gecreëerd. Dit kan worden gedaan door de bak goed te beplanten en door het 

plaatsen van stenen, kienhout of andere schuilplaatsen. 

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

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

tijdens het wroeten in de bodem. 

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

den. 

 

KARAKTER: Bij een aquarium met fel licht wordt deze soort erg schuw. Ze zullen 

dan veel verstopt zitten tussen de planten en de andere schuilmogelijkheden. Als het 

licht wordt gedempt zullen de vissen actief rond zwemmen. De vissen moeten wel 

echt in een school gehouden worden. 

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

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

 

VOEDING: De Botia lohachata is een omnivoor. Ze hebben dus een mengeling no-

dig van verschillende voersoorten. Geef ze dus afwisselend levend/diepvries voer 

maar ook vlokken wat bijvoorbeeld plantaardige voeding bevat. 

 

KWEEK: Deze vissen hebben alleen nog maar door toe vals kweken eieren afgezet 

in het aquarium. Er zijn tot nu toe geen succesvolle kweken geweest. 

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

is dus geen spraken van broedzorg. 

Vissen 
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www.aquariaveldhuis.nl 

http://peemanslot.nl/
http://www.aquariaveldhuis.nl
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Naam  Shinnersia green  

Familie Asteraceae 

Oorsprong  Mexico  

Herkomst Noord Amerika 

Plaats Achtergrond 

Hoogte 20-40 cm 

Licht Matig 

Temperatuur 18-30 °C 

Groeisnelheid Snel 

Kweekgemak Hoog 

Ph 5,5-8,5 

 
 
 
 
 
 

Shinnersia groen  Is een decoratieve plant met ongebruikelijk vormige bla-

deren, die een interessante aanvulling voor aquaria vormt. Lamina reikt tot 5 

cm lang, donkergroen, heerlijke kleur. Plant niet veeleisend, goed voor be-

ginners. Heldere verlichting zorgt ervoor dat de plant in een compact de-

sign. Met zijn aantrekkelijke ontwerp en de grootte bereikt uitstaande aan de 

achterzijde plattegrond van het aquarium.  

 

 

 

 

Planten 
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Brachygobius Doriae / Bijtje 

Herkomst:  Zuid Azië 

Maximale grote:  3-4cm 

Temperatuur:  22-29 

pH:  8-8.5 

 

 

 

 

 

 

Rustige, vreedzame soort die zowel in zoet- als brakwater gehouden kan worden.  

In zuiver zoet water is de soort nogal gevoelig.  

Het is dan ook aan re raden om 1 tot 2 eetlepels zeezout op 10 liter water toe te voe-

gen.  

 

Ze kunnen het beste in een speciaal-aquarium worden gehouden dat is ingericht met 

fijn, donker zand op de bodem en verder met stenen en wortels zodat schuilplaatsen 

ontstaan.  

 

Je kunt het bijtje het best in een schooltje van minimaal 6 stuks houden. 

Elk dier heeft een eigen klein territorium waarin geen soortgenoten worden toegestaan. 

Een vrouw kunt u herkennen aan de rondere buik, mannen lopen veel rechter bij de 

buik. 
 

Als voedsel kunt u droogvoer of diepvriesvoer gebruiken. 

Ze zijn ook gek op artemia en daphnia 

De kweek is bij de juiste watersamenstelling niet al te moeilijk.  

Na afwisselend voeren en een flinke waterverversing met hard, brak water worden 150 

tot 200 eieren onder stenen of een bloempotje afgezet en bevrucht.  

Het mannetje neemt de broedzorg voor zijn rekening.  

Na een viertal dagen komen de jongen uit.  

Zodra ze vrij zwemmen kunnen ze worden groot gebracht met Artemia of stofvoer.  

Ze zwemmen de eerste tijd nog vrij in de onderste waterlagen tot ze na verloop van tijd 

naar het bodemleven over gaan. 
 

Vissen 
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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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LET OP LETOP LETOP 

 

Alleen op vertoon van u pasje van de Glasbaars 

2019 

Krijgt u korting bij de Koningsvis Faunaland 

U kunt het pasje ophalen in ons clubgebouw 

Rozenstraat 17a 

Deze liggen gereed vraag erom 

De Koningsvis Faunaland verstrek geen korting 

bij het niet tonen van het pasje 

 

LETOP LETOP LETOP 

 

 

 

Aquarium Vereniging De Glasbaars is per 28-06-2018 overgegaan naar 

duurzaam stroom verbruik 

 

Donderdag 28-6-2018 heeft de club 30 zonnepanelen in gebruik geno-

men  

Deze leveren ongeveer 8000 a 9000 KW aan stroom per jaar op wat de 

vereniging een aanzienlijke besparing moet opleven aan stroom kosten 

Wij als bestuur zijn er trots op dat we dit hebben kunnen realiseren om 

de club gezond te kunnen houden en staan voor 100% achter deze inves-

tering 

 

Het zal de eerste jaren nog enige tijd duren voordat we de investering er 

uit hebben maar naar 5 a 6 jaar komt het naar de vereniging toe  

De eerste volle week met zon leverde 435 kWh aan stroom op U kunt in 

de visbeurs de omvormer zien hangen en op de display het opgewekte 

KW aan stroomaflezen 
 

Planten 
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Tanichthys Albonubes Goud   

Herkomst: China, Vietnam 

maximale lengte: 40mm 

Groeisnelheid: gemiddeld 

Plaats in het aquarium: middenzone. 

Hoeveelheid licht: matig tot veel 

temperatuur 15 tot 25C   PH: 6.0-8  

Hardheid: gemiddeld  Moeilijkheidsgraad: een-

voudig 

Beschrijving:  Tanichthys Albonubis is een 

bekend maar ondergewaardeerd visje in het aquarium. De Chinese Danio is een karperachtige 

langwerpige vis. Ze worden bij goede verzorging tot 4cm waarbij de vrouwen iets groter worden 

dan de mannen.  Vroeger werd de Chinese Danio betiteld als “armeluis neon tetra” in die tijd was 

Tanichthys Albonubis het goedkope alternatief voor de Neon Tetra (Paracheirodon innesi) die in 

de handel beduidend duurder was. Ze voelen zich optimaal in scholen van minimaal 10 stuks. 

Gouden variant:  De gouden var iant ontstaat als de melanophoren (zwar te pigmentcellen) 

ontbreken. Dit kan geen kwaad in gevangenschap en geeft uitsluitend het “gouden”uiterlijk. In de 

natuur komt dit nauwelijks voor vanwege het veranderen van de natuurlijke schutkleuren. 

Verspreiding: Tanichthys Albonubis komt van nature voor  in bergachtige gebieden en 

werd ontdekt op de “White Cloud Mountain”, nabij Guanzhou in China. Er zijn momenteel wat 

geïsoleerde populaties bekend tot in het Noordoosten van Vietnam. Doordat de populaties geïso-

leerd zijn van elkaar zijn er vragen rondom de taxonomische status van de dieren, ondersoorten 

of soorten kunnen apart beschreven gaan worden. 

Aquarium vereisten: Chinese Danio’s  stellen niet veel eisen aan het aquar ium om goed te 

gedijen. Minimum afmeting van het aquarium is 60x30x30cm. In dit aquarium hoeft geen ver-

warming geplaatst te worden, sterker nog het is eerder nadelig. Waterwaarden zijn simpel, PH 

neutraal, helder water. Een goed resultaat wordt bereikt met 50% leidingwater en 50% onver-

vuild regenwater. Is regenwater niet mogelijk gebruik dan gewoon leidingwater. Gebruik als 

beplanting vooral fijnbladerige planten als waterwaaier (Cabomba aquatica), ook waterpest 

(Elodea) is bruikbaar. Kies planten uit subtropische of gematigde gebieden die tegen onverwarm-

de omstandigheden bestand zijn. In het voorjaar, de zomer en het vroege najaar kunnen de vissen 

ook buiten gehuisvest worden. 

Kweek: T. albonubes is een vr ijlegger  die eigenlijk continu eieren legt. De kweek is zeer  

eenvoudig! Neem 2 tot 5 koppels goed gevoerde (levend voer) Chinese Danio’s, laat deze los in 

een bakje waarvan de bodem bedekt is met glazen knikkers of hydrocultuurkorrels. Leg daarop 

een flinke pluk javamos (Vesicularia dubyana). Laat de dieren ongeveer 1 week in deze bak 

zwemmen. De losgelaten eieren vallen tussen de knikkers en zijn voor de ouders niet te bereiken 

(opeten)… verwijder de ouders en wacht ongeveer 2 tot 3 dagen… Zo kunnen honderden!! jon-

gen gekweekt worden.  Doe dit in de winter en laat de jongen zolang in een onverwarmde bak 

zwemmen. In het voorjaar kunnen ze losgelaten worden in een speciekuip of regenton met water-

planten. Aan het einde van de zomer kun je dan de overgebleven, vaak zeer sterke, jongen oog-

sten en in het aquarium laten overwinteren. Bij winters als die van 2015-2016 waarbij de tem-

peraturen nauwelijks onder het nulpunt komen zullen zij het in een vijver overleven. 

 Geschikte combinaties: 

Combinatie met andere vissen is eenvoudig Kies echter vissen die van dezelfde omstandigheden 

houden. Een leuke combinatie is met Paradijsvissen (Macropodus concolor syn. spechtii). 

 

Alternanthera Sessilis 

Vissen 
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Plaats in het aquarium: midden & achterzone   

Max hoogte van de plant: 25 cm   

Temperatuur: 15-30ºC   

Licht: heel veel   

Herkomst: Zuid-Amerika   

Vermeerdering via stekken of toppen 

 

 

De Alternanthera Sessilis is een roodbladige stengelplant die in meerdere kleurschake-

lingen en bladvormen te verkrijgen is. 

 

Het bovenste deel van de bladeren varieert van olijfgroen tot bruin, de onderkant van 

de bladeren van rood tot donkerrood. 

 

Een goede ijzerbron is daarom aan te raden om de rode kleur te behouden en verster-

ken. 

 

Doordat de bladeren roodachtig zijn, vormt dit een opvallend en mooi contrast tegen-

over groene aquariumplanten 

.

Planten 
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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 slan-

ker is dan het vrouwtje. 

Blehers roodkopzalm; Hemi betekend half en grammus is streep. Zijn achternaam dankt hij 

aan zijn ontdekker Heiko Bleher.  

 

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 actieve 

zwemmers. 

 

Waterwaardes: 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 gemid-

delde levensduur van de dieren bekorten. 

 

Voeding: De roodkopzalm is een alleseter. Dit betekent onder andere dat ze zowel droogvoer 

aannemen 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 roodkop-

zalmen. 

 

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 vanaf 100 centimeter. 

Ze krijgen dan echt de ruimte om baantjes te trekken. 

 

Kweek: 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 

http://www.hobbykwekers.nl/zoetwater/item/hemigrammus-bleheri-roodkopzalm
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPtouJprTPAhUFuhoKHdGzC40QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.aquafizz.nl%2Fa-42267481%2Fvissen%2Froodkopzalm-hemigrammus-bleheri%2F&psig=AFQjCNHOmn5l9bTvPa1o1kdaWaOmJhQgAg
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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 binnen dit  

kader gratis met uitzondering van bedrijven. 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 

 

 

 

 

 

 
Vanaf deze kant wens ik u een aquarioot achtig 2019 met alle gezondheid voor u en u 

familie en al u huisdieren en dat het maar weer een prachtig jaar mag worden. 

 

Bijna altijd klein en vrij prijzig maar nu in de aanbieding de Corydoras Panda deze 

pantsermeerval is nu met de maat ML voor het kleine prijsje van € 2,40 zolang de voor-

raad strekt, 

 

Je altijd gestoord aan een zichtbare verwarming nu verkrijgbaar de ultieme camouflage 

voor het verwarmingselement deze is verkrijgbaar in drie maten S, M en L  en de prijs 

is vanaf € 6,95. 

 

Voor het wat grotere aquarium zijn binnen gekomen volwassen Melonotia Boesemani 

regenboogzalm voor het kleine prijsje van € 4,95. 

 

Mocht u nog een TL zoeken dan zijn ze nu echt bijna voor niets voor maar € 5,00 per 

stuk kunt u ze uitzoeken, maar koopt u een reflector dan mag u een TL lamp voor € 

0,00 uitzoeken.  
 

 

Tom Looijestein 
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Retouradres:  Postbus 6016 

  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/

