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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 

Verenigingsinformatie 
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Bestuur 

Specials 

Visbeurs 

Verenigingsinformatie 

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 Richard Kramer  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 

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 

 
 10-04-2019 algemene ledenvergadering 19:30 

   

Kantinemedewerkers 

Verzorging Verenigings-Aquaria. 

AGENDA 
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In Azie is het houden van vissen zeer gebruikelijk.  Denk aan de koi’s in schitterend 
aangelegde vijvers, maar ook de kempvissen in vaak niet meer dan een jampotje.  Ieder 
heeft zo zijn eigen idee over het houden van vissen, maar ook de achterliggende reden 
is heel divers.  
 

Echter, helaas waren er afgelopen zater-
dag geen mensen beschikbaar voor de 
Visbeurs. Vervelend voor de leden die 
voor een dichte deur stonden, maar het 
maakt nog eens duidelijk dat we het 
met elkaar moeten doen in plaats van 
een handvol enthousiastelingen!  Zeker 
voor de Visbeurs gaat het maar om een 
paar uur in de maand op een zaterdag of 
woensdagavond. Je wordt ingewerkt, 
krijgt een prachtige herkenbare polo en 
je werkt vrijwel altijd met een collega.  
We willen jou er graag bij hebben! 
In de visbeurs zag ik weer heel wat 
moois rondzwemmen en zoals jullie 
weten: zwemt je vis er niet bij, dan kan 
Tom ze vrijwel altijd bestellen! 
Iedere zaterdag en woensdagavond is er 
veel kennis en kunde ‘in huis’ om al je 
vragen te beantwoorden, staat de vis-
beurs weer vol met interessante aanbie-
dingen en is de koffie nog steeds gratis! 

 

 

 

 Tom Wensink 

 

Aquariumliefhebbers ‘all over the world” 
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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 

 

 

 
Betalen via je mobiel 

 
Wij gaan mee met de toekomst  

vanaf nu kunt u ook via u mobiel betalen in de visbeurs 
 

Het bedrag overmaken naar NL80INGB0001618092 
t.n.v.Aqauriumvereniging De Glasbaars 

 
Pinnen wordt ook mogelijk alleen bedenk dat het pinnen de vereniging 3,5 % 

van het pinbedrag kost aan onkosten 
Dus het verzoek van mijn zijde is contant of mobiel betalen  

Nieuws van de penningmeester 

algemene ledenvergadering 
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We zitten al weer in April en 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 club-
blad, de website en facebook volgen om op de hoogte te 
blijven. 
 
Ik ben altijd nog steeds benieuwd wat voor aquariums of 
vijvers de mensen hebben. . Kom langs en laten we gege-
vens uitwisselen en misschien kan er dan wat in het club-
blad. 
 
Er worden nu wel wat stukjes ingestuurd (waarvoor dank) maar ik wil jullie toch blij-
ven vragen om een stukje over je zelf en je aquarium onder het kopje “de persoon en 
zijn vissen” zodat we onze hobby’s en ideeën kunnen delen.  
Je tekst kan je sturen naar redactie@deglasbaars.nl zorg er wel voor dat het binnen is 
voor de 20 van iedere maand.  

 

Groeten de Redactie  
 

 

Redactie  

mailto:redactie@deglasbaars.nl
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http://www.schefferwitgoed.nl/
https://www.unishorebedrijfskleding.nl/
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Naam: Sewellia lineolata 
Nederlandse naam: Tijger Gastromyson 
Maat: 3 cm. 
Herkomst: Azie 
Tempratuur: 20-24 
Ph: 7 
Moeilijkheidsgraad: Makkelijk 
Voeding: Alleseter (fijn) 

Vissen 
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Nieuwe medewerker in de Visbeurs 
 

We stellen u voor aan een nieuwe medewerker, Martijn Klaver 
Martijn is al jaren lid van de vereniging en dus bij de meeste wel be-
kend. Martijn heeft al jaren een aquarium en heeft met name veel erva-
ring met Cichliden. Zijn vaste collega in de Visbeurs is Jos Wiedenhof. 
Het Bestuur van de Glasbaars is ontzettend blij dat Martijn zich be-
schikbaar stelde voor de Visbeurs en we wensen dit dynamische koppel 
veel plezier met hun samenwerking! 
 
Als je je ook aan wilt sluiten bij de Visbeurs-crew dan kan dit. Geef je 
op!

Visbeursnieuws 
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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 

Opbrengst Maart 2019 

De Glasbaars over op LED en Zonnepanelen 
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A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henk Steenwijk  de Glasbaars 390,5  63.0 goud  
Cor Kerssens Vivaria 390,0  63,5 goud 
Dick ten Boer   Hugo Aqua 389,0  62,5 zilver 
Maarten de Vries  Hugo Aqua 388,0  61,5 zilver 
Mark Hoelandt   de Glasbaars 381,5  62,0 zilver 
Kees van Etten   Viva Aquaria  371,5  59,5       
 

 
 
 
A2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeroen Poorte de Glasbaars  397,5  64,0 goud 
Robbert Zuijdam Hugo Aqua 397,5  63,0 goud 
Erwin Bleijswijk Viva Aquaria  395,0  63,0 goud 
Christian Mohlen Viva Aquaria 388,0  63,0 zilver 
Carel Keim Viva Aquaria  378,5  61,0 brons 
Henk Sieraad  Hugo Aqua    374,0   59,5       
 
 

 

 Uitslagen district 
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B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Bast        Viva  Aquaria 396,5  63,5 goud 
Martin v. Termeij Viva Aquaria 393,5  63,0 goud 
Wim Krom Vivaria         391,5  62,5  goud 
 
 

 
C1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Mans   Viva Aquaria  394,5  63 goud 
Dick Poelemeijer Viva Aquaria  387,0  62 zilver 
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Naam: Neolamprologus Brevis 
Synoniemen: Neolamprologus calli-
urus, Lamprologus taeniurus, Lampro-
logus ocellatus, Lamprologus calliurus, 
Lamprologus brevis 
Max lengte Man: 5cm 
Max lengte vrouw: 4cm 
 
Gedrag 
Nadat er een koppel gevormt is zoeken 
de man en vrouw beschutting in het 
zelfde slakhuis. 
 
Voeding 
Zooplanktong, cyclops artemia, vlokvoer en fijn granulaat. 
 
Herkomst 
Tanganjika meer, komt ook in het gehele meer voor. 
 
Huisvesting 
Aquarium minimaal met een kantlengte van 60cm, 60x35x40 +/_ 80 Liter. 
Bodem met fijn zand ( bijv. Metselzand of filterzand) en rotsen met Valisneria Spi-
ralis en wat slakkenhuizen waar bij de vissen in kunnen zoals Neothauma slakken-
huizen. 
 
Broedzorg 
Na het koppelen en er is een nest zorgen beide ouderdieren voor het jongbroed het 
slakkenhuis wordt fel bewaakt. 
Waterwaarden 
pH: 8-9 
KH: 8-14 
GH: 12 
 

Vissen 
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 www.aquariaveldhuis.nl 

http://peemanslot.nl/
http://www.aquariaveldhuis.nl
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http://www.egner.nl/
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Naam: Panda algeneter. 

Wetenschappelijke 
naam: Garra flavatra. 

Oorsprong: Myanmar. 

 

Biotoop: Aziatisch. 

Geslachtsonder-
scheid: Moeilijk te zien maar 
volwassen mannetjes ontwikke-
len een herkenbaar teken op 
hun hoofd. Dit teken wordt ook 
wel tubercules genoemd. De 
vrouwtjes zijn vaak wat smaller 
dan de mannetjes. 

Temperatuur: 22 - 25 graden Celsius. 

pH: 6,5 tot 7,5. 

Leeftijd: Onbekend. 

Lengte: 10 cm. 

Voedsel: Droogvoer, diepvriesvoer, levend voer en plantaardig voer. Eet ook wel algen 
maar dat is beslist niet zijn hoofdvoedsel. 

Aquariummaat: 80 cm. 

Waterlaag: Midden en onder. 

Karakter: Vreedzaam. 

Aantal: Schooltje van 6 of meer, in het begin zal er wat onderlinge agressie zijn om de 
rangorde te bepalen. Als ze solitair worden gehouden vertonen ze territoriaal en agres-
sief gedrag tegenover medebewoners. 

Geschikt voor: Beginners met enige ervaring. 

Geschikt voor gezelschapsaquarium: Ja, mits de medebewoners geen kwetsbare of 
kleine vissen zijn. 

 

Tijd voor uitkomen eitjes: 

Bijzonderheden: Een betrekkelijke nieuwkomer in de aquariumwereld, hij is in 2005 
pas ontdekt. De Panda algeneter houdt van veel stroming en zuurstofrijk water. Eén of 
meerdere stromingspompen zijn dan ook gewenst. Ook dient het aquarium goed te zijn 
afgedekt, want vooral in het begin zullen ze proberen het aquarium uit te klimmen. Ook 
is hij gevoelig voor een te hoog nitriet en nitraat gehalte, dus er zal regelmatig een wa-
terverversing nodig zijn. 

Vissen 
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Stigmatogobius Sadanundio / 
Knight Goby 
Herkomst:Pakistan, India, Ban-
gladesh, Sri Lanka, Thailand, 
Cambodia 
Maximale grote: 9 cm 
Temperatuur: 20-26 
pH:7 -8.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vreedzame soort die het beste samen kan worden gehouden met soorten die de 
middelste waterlagen bevolken.  
Ieder dier heeft een eigen territorium.  
Het aquarium moet ingericht worden met planten die brak water kunnen hebben. Ver-
der enige stenen zodat schuilmogelijkheden ontstaan.  
De bodem moet uit fijn zand bestaan.  
De dieren hebben meer weerstand als er per 10 liter water 1-2 eetlepels zeezout worden 
toegevoegd.  
De mannetjes van deze soort hebben grotere vinnen , de vrouw-
tjes hebben een  licht geelachtige verkleuring.  
Zorg voor grotten of tunnels in het aquarium als  paaiplaatsen.  
Hun eieren worden gelegd op de daken van hun schuilplaatsen.  
De eieren worden beschermd door de ouders, in het bijzonder de mannelijke.  
Als de jongen vrij zwemmen kunnen ze worden gevoed met Infusoria . 

Vissen 
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http://www.hilverinkkoeriers.nl/
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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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Latijnse naam: Tanichthys albonubes 
Engelse naam: White Cloud 
Mountain Minnow 
Synoniemen: Aphyocypris 
pooni 
Herkomst: China 
Minimum aquarium grote: 
60 cm lang 
Temperatuur: 0-22 graden, 
kan verschillen per stam. 
Sommige kunnen zelfs over-
winteren in de vijver. 
PH: 7-7,5 
GH: 8-12 
Geslachtonderscheid: Vrouwtjes hebben een dikkere buik en een kleinere kop. De 
rug- en aarsvin van de mannetjes zijn groter dan bij de vrouwtjes.  
 
De Chinese Danio is zeer geschikt voor een koud water aquarium. Je kunt ze beter niet 
warmer houden als 22 graden, warmer als dit kunnen de vissen wel aan, maar dit ver-
kort hun levensduur. Chinese Danio kunnen hyperactief worden van de warmte, hun 
lichaam is nou eenmaal gebouwd voor de wat koelere wateren. Sommige mensen hou-
den de Chinese Danio in hun vijver of buiten in kweekbakken. Ze worden groter, krij-
gen een mooiere kleur en ze krijgen veel meer jongen.  
 
In de natuur kwamen Chinese Danio voor in China rond de Witte wolken berg. Door 
vervuiling is de populatie helaas uitgestorven. Op andere plaatsen zijn andere popula-
ties Chinese Danio ontdekt, deze kunnen echter niet zo goed tegen koud water. 
Het aquarium kun je het beste inrichten met een donkere bodem en veel planten. Rand-
beplanting met veel open zwemruimte en drijfplanten zijn de beste optie. Als je ze in 
een aquarium wilt houden, houdt ze dan niet bij grote en drukke vissen, maar bij klei-
nere vissen die niet al te druk zijn. 
Mocht je ze in een vijver willen gaan houden zorg er dan voor dat je er geen Goudvis-
sen of andere grote vijvervissen bij in komen, want deze zullen de Chinese Danio gaan 
opeten. Ze kunnen zeker weten in de zomer naar buiten. Voor de zekerheid kun je de 
vissen in de winter naar binnen halen. Je kunt er ook voor kiezen om een deel naar bin-
nen te halen en de rest buiten te laten. Dit is een goede manier om te testen of jou Chi-
nese Danio’s bestand zijn tegen de winter. De ene stam kan nou eenmaal wel tegen de 
kou en de andere weer niet, dit ligt eraan waar ze oorspronkelijk zijn gevangen en hoe-
lang ze zijn doorgekweekt op warm water. 
De kweek van de Chinese Danio is vrij makkelijk, in het aquarium zorg je voor een 
temperatuur tussen de 18 en 22 graden, veel planten en schoon water. Binnen de kortse 
keren zullen ze gaan paren en de eieren afzetten. De eieren komen na 36 tot 72 uur uit. 
Dit is afhankelijk van de temperatuur van het water. Ze zijn dan ongeveer 4 mm groot 
en de larfjes teren dan nog een dag op hun dooierzak. Na die dag zullen ze vrij zwem-
men en kunnen ze gevoerd worden met infusoria en heel fijn stofvoer. Als je ze goed 
voert zullen ze redelijk snel groeien. 

Vissen 
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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 rhodostomus en de Petitel-
la georgiae. De rest van het lichaam is lang-
werpig 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. 
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 schuil-
mogelijkheid, gedempte verlichting met drijfplanten. Zorg wel voor voldoende 
vrije zwemruimte want het zijn actieve zwemmers. 
 
Water 
Temperatuur: 24-26 graden. 
pH: 6-6,5 
GH: 0-4 
In de natuur hebben vissen te maken met schommelende temperaturen. Gedurende lan-
ge 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 
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 wor-
den 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 ka-
rakter 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. 

Vissen 
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Vindplaats 
De Moenkhausia pittieri (Diamantzalm) 
wordt gevonden in Zuid-Amerika, Vene-
zuela. 
Waterwaarden 
PH: 6-6½ 
GH: 3-6 
KH: 8-12 
Alleen ben ik van mening dat de water-
waarden voor deze soort niet heel veel 
uitmaken, uiteraard zal een te grote af-
wijking wel nadelen hebben. 
Temperatuur: Rond de 25 graden is vol-
doende. 
In de natuur hebben vissen te maken met schommelende temperaturen. Gedurende lan-
ge tijd vissen op de minimum of maximum temperatuur houden is niet altijd gewenst 
en kan de gemiddelde levensduur van de dieren bekorten. 
Grootte 
De Diamantzalmen kunnen aardig groot worden, zo rond de 6 centimeter, houdt de 
vissen daarom het liefst in een aquarium van minimaal 80 centimeter of groter. 
Uiterlijke kenmerken 
Deze mooie vissen zijn grijs-wit met daarop ‘diamantjes’, hoe ouder de vissen worden, 
hoe meer diamanten ze krijgen. 
Geslachtsonderscheid 
Het verschil tussen man en vrouw is bij de Moenkhausia pittieri pas goed te zijn als ze 
echt volgroeid zijn, de mannen hebben (veel) langere vinnen dan de vrouwen. 
Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen 
De vissen zijn redelijk gevoelig voor witte stip. 
Gedrag 
De Moenkhausia pittieri is een vredelievende soort die niet bij al te agressieve vissen 
moet worden samengehouden. De mannen kunnen elkaars vinnen tijdens kleine ge-
vechten etc. aardig kapot maken (happen eruit), verder zijn ze ook erg vredelievend 
naar elkaar. 
Voedsel 
Voedselbehoefte van nature: Levend voer. 
Voedsel in aquaria: Vlokvoer, diepvriesvoer etc. 
Kweek 
– Zacht en zuur water. 
– Temperatuur rond de 26 graden. 
– De vissen goed voeren met bijvoorbeeld zwarte mug 
– Fijnbladige beplanting. 
– Licht(en) uit en meestal wordt dan de volgende morgen afgezet, de volwassen dieren 
moet wel uit de kweekbak worden gehaald. 

Vissen 

https://www.aquainfo.nl/witte-stip-voorkomen-en-behandelen/
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Naam 
De meest bekende naam is Colisa 
labiosa, deze naam is echter veranderd 
naar Trichogaster labiosa na een nieu-
we beschrijving van de hele familie. 
Andere synoniemen zijn onder ande-
re: Trichogaster labiosus, Colisa labi-
osa, Colisa labiosus. 
Herkomst 
Myanmar. 
Uiterlijk 
Lengte 10 cm. Deze vis lijkt erg veel 
op de Colisa fasciata, er is ook een 
oranje variant. Labiosa is de Latijnse naam voor lip, die verwijst naar de dikke lippen 
van deze gourami. De mannetjes van de C. fasciata hebben een spitse aarsvin, bij de C. 
labiosa is dit een ronde aarsvin. 
Inrichting 
Voor deze vissen is een aquarium nodig van minimaal 1 meter. De bak inrichten met 
dichte beplanting, drijfplanten en kienhout, zorg voor voldoende schuilplaatsen. Ze 
hebben ook veel zwemruimte nodig. Gebruik een donkere bodem, ze houden ook van 
gedempte verlichting. 
Water 
Temperatuur: 22-28 graden. De temperatuur van 26 tot 28 graden komt overeen met de 
warme zomermaanden waarin deze vissen overgaan tot het paren. In de natuur duurt 
deze periode niet langer dan een paar maanden. Tijdens deze warme periode zal de man 
continu schuimnesten willen bouwen en achter de vrouwen aan blijven jagen. Verlaag 
daarom buiten de zomermaanden de temperatuur zodat de vissen uit de kweek modus 
worden gehaald. 
PH: 6,5-7 
GH: 5-8 
Voeding 
Deze vissen zijn alleseters, zowel levend voer als diepvriesvoer, zoals zwarte mug-
gelarven, watervlooien, cyclops, artemia ,en droogvoer. Ook groenvoer lusten ze graag. 
Karakter 
De mannetjes verdedigen een vrij groot territorium, dus een ruim aquarium is gewenst. 
Ze zijn een stuk minder agressief dan de Colisa fasciata. Labyrintvissen kunnen aan het 
wateroppervlak zuurstof opnemen via het labyrintorgaan. 
Kweek 
De kweek is redelijk eenvoudig, de mannetjes bouwen een groot slordig schuimnest. 
De temperatuur mag 28 graden zijn, tot zo´n 600 eitjes worden afgezet en bevrucht. 
Het mannetje bewaakt het schuimnest, het vrouwtje kan na de afzetting worden verwij-
derd. Na ongeveer 24 uur komen de jongen uit, als ze vrij zwemmen dan moet ook het 
mannetje worden verwijderd. De jongen kunnen opgekweekt worden met pas uitgeko-
men artemia-naupliën of fijn stofvoer. 

Vissen 
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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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KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

http://www.lowsea.nl/
http://www.kenbri.nl/
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Retouradres:  Postbus 6016 
  1780 KA Den Helder 

Aan: 

http://www.glasbedrijfhetcentrum.nl/

