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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
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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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Een iets andere aanpak! 

In de afgelopen bestuursvergadering hebben we uitvoerig gesproken over ons 

clubblad en dan met name over de invulling. De eerste stap is dat we de veel 

meer plantjes en vissen willen laten zien die Tom, onze Visbeursinkoper, heeft 

ingekocht zodat je een beter beeld krijgt van ons actuele aanbod.  

 

Daar naast zou het mooi zijn als leden hun ervaringen aan de redactie kenbaar 

willen maken zodat we de standaard informatie wat kunnen opleuken. Ik ben in 

ieder geval gestart om mijn ervaringen met bepaalde vissen toe te voegen, 

waarbij ik natuurlijk wel wil opmerkingen dat deze ervaringen heel subjectief 

zijn. 

Omdat in het vorige boekje wat tekst is weggeval-

len nog even in de herhaling: Wandelend door 

Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, kwam ik dit 

kleine winkeltje tegen met naast wat guppen en 

nog enkele andere soorten, vooral heel veel goud-

visjes.  

Want zo bleek, het gaat in dat land eigenlijk al-

leen maar om de kleur van de visjes en dat moet 

vooral oranje zijn! Dit brengt volgens zeggen, 

geluk!   

 

Dus geen winkels vol met exotische pareltjes uit 

de lokale rivieren en meren, geen prachtige plant-

jes of mooie stukken hout, maar heel veel oranje 

gekleurde visjes in vrijwel kale bakjes.  

 

Tja, wel wat anders dan onze geweldige Visbeurs met een uitgebreide keus aan 

ongeveer alles wat we voor onze hobby nodig hebben! 

 

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 aanbiedin-

gen en is de koffie nog steeds gratis! 

 

Tom Wensink 

Aquariumliefhebbers ‘all over the world” 
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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 
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We zitten al weer in Mei 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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Ammania senegalensis 

Cognacplant 

Terrarium/aquarium 

Middenzone/achtergrond 
 

De Ammania Senegalensis is een aquariumplant 

die als submers als emers voorkomt, met de cog-

nac-kleurige bladeren en leuke bladvorm is deze 

plant uitstekend te gebruiken om contrast in uw 

aquarium te creëren. 
 

 

 

Ceratoperis siliquosa / Eikenblad fijn 

Midden en achtergrond beplanting 

Heeft vrij veel licht nodig 
Herkomst: Azie 

 

 

 

Planten 
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Naam: Ancistrus temminckii 
Nederlandse naam: Dwergplecostomus 

Herkomst: Zuid Amerika / Peru 

Maximale lengte: 12 cm 

Tempratuur: 21-24 

Ph: 7 

Moeilijkheidsgraad: Makkelijk 

Voeding: planten/algeneter 

Een ancistrus is een populaire algeneter. Ze zijn 

ook makkelijk om te houden en de mannetjes 

zien er leuk uit. Als de vissen ouder worden 

krijgen de mannetje namelijk grote stekels of een "gewei" op hun kop. De 

stekels gaan zich ontwikkelen als de visjes rond de 5-6 cm zijn. De vissen zijn 

uitgegroeid bij 12 cm, ookal worden ze vaak niet zo groot in het aquarium. 

Het zijn zeer vreedzame vissen, houdt alleen nooit 2 mannetjes bij elkaar. 

Deze willen wel eens gaan vechten. Houd ze daarom in een paar of solitair.  

Ancistrussen voeden zich vooral met algen. U kunt ze het beste bijvoeden met 

algentabletten en groenvoer zoals komkommers. Het is een omnivoor dus di-

erlijk voor wordt ook aangenomen. Verspreiding: Vis uit Zuid-Amerika, uit 

het amazone gebied. Aquarium vereisten: Dit is een tropische vis dus een 

minimale temperatuus van 22 graden is vereist tot en maximale 26 graden.  

Ze kunnen prima in een bak van minimaal 80cm lang, maar hoe groter hoe 

beter natuurlijk. Ze houden van veel beplanting en kienhout, richt dit zo in dat 

dit genoeg schuilmogelijkheden veroorzaakt. Uit het kienhout houden ze ook 

hun voedingsstoffen. Zorg voor wat gedempt licht, dit kan gecreëerd worden 

door bijvoorbeeld drijfplanten.dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld 

drijfplanten. Ook is zacht bodemmateriaal zoals zand aan te raden.  

Kweek: De kweek is niet moeilijk. Stel een kweekbak op met één mannetje 

zorg hier voor voldoende schuilgelegenheden waar de eieren af gezet kunnen 

worden. Voeg na twee weken één vrouwtje toe. Als de eiren zijn afgezet moet 

het vrouwtje weer verwijdert worden; het mannetje doet de verzorging. Ges-

Vissen 
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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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chikte combinaties: Vredelievende vis, laat elke medebewoner met rust.

Duurzaam stroom 

Opbrengst April 2019 

De Glasbaars over op LED en Zonnepanelen 
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Naam: Epiplatys dageti 

Nederlandse naam: Dwarsband snoekje 

 

Herkomst: Afrika 

Tempratuur: 21-23 

Ph: 7 

Moeilijkheidsgraad: Enige kennis noodzakelijk 

Voeding: Alleseter 

 

Dit prachtige visje heeft een aquarium nodig van minimaal 80 centimeter 

lengte.  

 

Zorg voor een flink beplant aquarium met eventueel een donkere bodem en 

gedempt licht door drijfplanten.  

Zorg wel dat er voldoende open zwemruimte overblijft in de bovenste water-

laag. 

Het is een vreedzame en rustige vis. Ze hebben een voorkeur voor de bovenste 

waterlaag.  

Naarmate deze vissen ouder worden, worden ze ook wat onverdraagzamer . 

De mannetjes zijn groter dan de vrouwtjes en zijn ook veel kleurrijker met een 

prachtig rood/oranje gekleurde keel. 

 

Dwarsbandsnoekjes eten droogvoer goed, maar hebben ook behoefte aan le-

vend voer en/of diepvriesvoer  

 

De kweek is heel gemakkelijk. Aangezien de vis prima in een gezelsschapbak 

te houden is zal je regelmatig jonge snoekjes tegenkomen. Voorwaarde is na-

tuurlijk wel dat er voldoende schuilmogelijheden zijn. Javamos is daarvoor erg 

geschikt! 

Eigen ervaring: 

Ik heb deze visjes al jaren en ben nog steeds onder de indruk van de prachtige 

kleuren en het gedrag. Ondanks dat het een soort snoekje is zijn de vissen heel 

verdraagzaam naar andere vissen. Het is een ‘killivis’ en deze worden meestal 

niet oud, maar mijn ervaring is dat je jaren plezier kan hebben van dit visje. 

Omdat ze zich makkelijk voortplanten heb ik in mijn gezelsschapbak zeer re-

gelmatig jongen waardoor de totale populatie van inmiddels 10 exemplaren 

langzaam groeit. Ik vind het een absolute aanrader! 

 Vissen 
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Familie  : Alternanthera reineckii 

Herkomst  :  Zuid-Amerika 

Plaats : Achtergrond, middenzone 

Max. hoogte : 50cm 

Temperatuur : 20 - 26 graden 

Lichtbehoefte : veel 

Ph : 6 tot 7.3 

 

Deze plant is zeer geschikt als contrastplant in de middelste en achterste zone van het 

aquarium.  Voor een mooie groei is een sterke belichting, extra CO2 en meststoffen 

noodzakelijk.  Ook moet er regelmatig wat ijzer worden toegevoegd.  De stengels 

moeten niet te dicht op elkaar gezet worden omdat dan de onderste bladeren 

verslijmen. 

 

De vermeerdering vindt plaats door middel van toppen.  Ook zijn ze vrij eenvoudig in 

een emerse kweek te vermeerderen 

 Planten 
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Ceratophyllum demersum 
Hoornblad 
Aquarium 
Achtergrond 
Zeer makkelijk 

 

 

 

 

Hygrophila pinnatifida 
Heeft niet al te veel licht nodig. Langzame groeier 
uit India. 
Deze plant is nog vrij nieuw in de aquariumwereld.  
 

 

 

 

 
Lobelia cardinalis mini  
Deze plant lijkt heel klein en fragiel, maar is eigenlijk 
heel sterk. Het kleine plantje groeit slechts een klein 
beetje in de hoogte maar juist veel meer in de breedte. 
Het wordt een dicht struikgewas terwijl hij toch op zijn 
plek blijft staan. Zeer onderhoudsarm dus. De blaadjes 
blijven klein van oppervlak en er komen steeds maar 
weer blaadjes bij.  

Vissen 



“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

19 KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

 

 

 

 
www.aquariaveldhuis.nl 

http://peemanslot.nl/
http://www.aquariaveldhuis.nl
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http://www.egner.nl/


“Tussen Lange Jaap en Kuitje” 

21 

 

Naam: Hemigrammus erythrozonus 

Nederlandse naam: Vuurneon 

 

Herkomst: Guyana 

Temperatuur: 24-28 

Ph: <7 

Moeilijkheidsgraad: Enige kennis noodzakelijk 

Voeding: Alleseter 
 

 
 
 
 

Vuurneons zijn vreedzame scholenvissen die het uitstekend doen in een 

gezelschapsaquarium. Ze vallen op door hun fluorescerend rode streep. Een 

school vuurneons is dan ook een prachtig gezicht, vooral tegen het groen van 

een mooi aangeplante bak. Vuurneons behoren tot de familie van de karperzal-

men en zijn afkomstig uit de rivier de Essequibo in Guyana. 

 

De vuurneon kan al gehouden worden in een aquarium van 60 centimeter (54-

63 liter). De vuurneon heeft een oplichtende oranje streep op zijn flanken, die 

het best uitkomt als het water niet te licht is. Dit kan bereikt worden door een 

donkere bodembedekking en veel planten. De vuurneon houdt zich overwegend 

in de middelste waterlaag op. 

De vuurneon is een vreedzaam visje. Hij is sociaal naar soortgenoten en naar 

andere aquariumbewoners. Het is een scholenvis, dus hij moet in een groep van 

minimaal vijf exemplaren gehouden worden. Beter is echter minimaal twaalf 

stuks. Dan voelt dit visje zich veel prettiger, wat we weer terug zullen zien in 

de kleur. Het is geen druk visje, hoewel hij wel graag en veel zwemt. Van na-

ture komen ze voor in warm en schemerig zoet water met ruime begroeiing. Dit 

water is vrij zacht en een beetje zuur. Ze eten wormen, kreeftjes en kleine in-

secten maar ook planten. Vuurneons hebben een manier om elkaar te 

waarschuwen als er een roofvis in de buurt is. Ze slaan dan een paar keer achter 

elkaar snel hun vinnen uit en trekken ze weer in. Daardoor weten de andere 

vuurneons dat er gevaar dreigt en bovendien houdt het de roofvis op afstand. 

Vissen 
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Rotala boshi 

 

Nederlandse naam: Rotala Bossii 

Alternatieve namen: Rotala Bossii, Rotala 

Bossi, Rotala Bosii, 

Rotala Bosi 

Continent van herkomst: Azië 

Plaats in aquarium: Voorgrond en midden-

zone 

Maximale lengte: 20 cm 

 

 

 

Een relatief snel groeiende plant die het goed doet in het midden of achterin het 

aquarium.  

De Rotala Boshi Nanienshan is een mooie snelgroeiende aquariumplant afkom-

stig uit de moerasgebieden van Azië. Als contrast met de vooral groenkleuren-

de aquariumplanten komt deze aquariumplant met olijfgroen tot rood mooi tot 

zijn recht. Vooral bij veel lichtinval kleur de Rotala Boshi Nanienshan prachtig 

rood.  

We zijn erg gecharmeerde van de Rotala familie. Mede omdat je veel plant 

voor je geld hebt dankzij de hoge groeisnelheid. Het is een vrij eenvoudige 

plant die dus goed zou kunnen bijdragen aan de opstartfase van uw aquarium. 

Als de plant voldoende licht krijgt groeit hij uit tot een indrukwekkende bos. U 

kunt de plant vermeerderen door deze te stekken.  

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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Naam: Hyphessobrycon amandae 

Nederlandse naam: Vuurtetra 

 

Herkomst: Brazillie 

Temperatuur: 24-28 

Ph: <7 

Moeilijkheidsgraad: Enige kennis noodzakelijk 

Voeding: Alleseter 
 

 
 
 
De Vuurtetra is een hele kleine vis en dus ook geschikt voor hele kleine aqua-

ria. Hou ze wel in een school van minstens 10. Ze leven ook zeer vreedzaam 

samen met andere, niet al te grote, vissoorten.   

Voedsel en leefruimte 

Beplant voornamelijk aan de randen en achterwand zodat er voldoende zwem-

ruimte in het midden overblijft. Een donkere bodem en gedempt licht d.m.v. 

drijfplanten versterkt de kleur van de Vuurtetra. Het beste is om klein levend 

voer te geven maar ook droogvoer wordt gegeten. 

Kweken 

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

fijnbladerige planten en bevrucht. Verwijder hierna de ouderdieren. De jongen 

komen na iets meer als een dag uit. Geef ze klein infuus en later Artemia-

Naupliën om ze snel te laten groeien. 

Vissen 
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Hygrophila stricta tai  

 

Familie Acanthaceae 

Herkomst Azië 

Plaats Achtergrond 

Hoogte 15-45 cm 

Licht Matig 

Temperatuur 22-28 °C 

Groeisnelheid Gemiddeld 

Kweekgemak Laag 

Ph 5,5-8 

Planten 
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Naam: Hyphessobrycon flammeus 

Nederlandse naam: Rode rio 

 

Herkomst: Brazillie 

Temperatuur: 22-28 

Ph: 7 

Moeilijkheidsgraad: Makkelijk 

Voeding: Alleseter 

 

 

 

 

De Rode Rio kan ongeveer 4 cm lang worden. Het lichaam is grijsblauw, de 

zijden van zijn lichaam zijn geelglanzend, naar achter overlopend in rood. De 

buik van Rode Rio is witachtig en achter de kieuwdeksels zitten twee donkere 

verticaal staande schoudervlekken. Ze hebben een aquarium nodig met veel 

zwemruimte, een dichte randbeplanting en drijfplanten die voor schaduw zor-

gen. De drijfplanten dimmen het licht iets en zorgen ervoor dat de rode kleur 

mooier uit komt. Ze houden niet van een sterke stroming. Wisselende tempera-

turen zijn goed voor de Rode Rio. Deze scholenvis moet absoluut met meerde-

re soortgenoten worden gehouden. Als er te weinig soortgenoten zijn, is er een 

kans dat ze agressief worden. Bij voldoende soortgenoten is het een rustig vre-

delievend visje. Houdt Rode Rio daarom in een schooltje van minimaal 6 tot 8 

exemplaren. De Hyphessobrycon flammeus kan uiteindelijk een leeftijd berei-

ken van 3-5 jaar. 

Vissen 
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Nederlandse naam:  Dwerg Speerblad 

Continent van herkomst:  Afrika 

Land(en) van herkomst:  Kameroen 

Plaats in aquarium:  Voorgrond 

Maximale lengte:  12cm 

 

Minimale eisen: 

Temperatuur:  20-28 graden 

Licht:  Zeer weinig tot normaal 

Co2:  Nee 

Ph:  5-8 

Hardheid:  Zeer zacht tot zeer hard 

 

Optimale omstandigheden: 

Temperatuur:  22 tot 24 

Licht:  Matig tot normaal 

Co2:  Niet nodig, groeit wel harder met Co2 toevoeging 

Ph:  6 tot 7 

Hardheid:  Zacht tot hard 

Extra:  Bladeren schoon houden 

 

De Anubias nana (volledige naam: Anubias barteri van. nana) is een mooie klein blij-

vende anubias die weinig eisen stelt aan het water waarin hij zich bevind. In de natuur 

word de plant gevonden aan de beboste oevers van de waterwegen in Kameroen. Door-

dat de Anubias nana zich in de natuur meestal in de schaduw bevind, zal de Anubias 

nana het in het aquarium het beste doen onder matige licht condities.  

 

anubias-nana-bloemDe nana zal maximaal 12 centimeter hoog worden, maar blijft vaak 

toch wat lager. De plant krijgt dikke ovale bladeren die maximaal 6 centimeter lang 

worden en 3 centimeter breed. Ook komt het regelmatig voor dat de plant zal bloeien, 1 

of meerdere bloemen zullen dan verschijnen. Deze bloemen kunnen soms wel maanden 

blijven zitten. De Anubias nana is een trage groeier en zal vaak niet harder groeien dan 

1 blad per maand.  

 

Doordat de plant zeer dikke leerachtige bladeren heeft, zal de anubias nana niet door 

vissen gegeten worden. Vanwege zijn lage eisen aan licht en watersamenstelling is de 

plant geschikt voor bijna alle zoetwater aquaria en is zelfs een populaire plant voor in 

Malawi en Tanganyika biotopen. 

Planten 
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Het bestuur heet de onderstaande leden en donateurs van harte welkom in de 

vereniging en hoopt dat uw deelname zal bijdrage tot meer vreugde in het be-

leven van uw hobby. 

Als u vragen of problemen heeft, schroom dan niet om te vragen of wij die 

samen met u kunnen oplossen. 

 

Nieuwe leden / donateurs:   

 
 

 

 

Nieuw ingeschreven 

leden  /  donateurs 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS 

 

Goedegekeurde CO 2 cilinder  

 

1,5 Kg van 90,- euro voor 60,- euro 

 

goed gekeurd tot april 2029 
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Visbeursnieuws van Tom 

lage prijzen en 

prima kwaliteit in 

de Visbeurs 

 

 

 

 

 
Dit visje hebben wij in de visbeurs nog niet eerder gehad een algeneter met de mooie 

latijnse  naam  Garra Flavatra oftewel in het Nederlands de Panda Algeneter de algen-

eter met dwarsstrepen over zijn lichaam en is familie van het visje wat word gebruikt in 

schoonheidssalons om de dode huid van je lichaam te laten eten en deze mooie vis kost 

€ 4,95 

 

Niet nieuw maar al jaren op de visbeurs gebrachte vis die te groot worden of iemand 

die een ander visbestand wil gaan nemen, volwassen vissen die voor een heel klein 

prijsje aangeboden worden deze maand hebben wij binnen Lamprologus Brevis nor-

maal € 3,95 voor een jonge vis maar nu een volwassen exemplaar voor dezelfde prijs 

en de Melonotia Boesemani volwassen voor het jonge prijsje van € 4,95 

 

Ook planten die gesnoeid worden, worden regelmatig in de Visbeurs aangeboden deze 

planten komen uit de onderwater cultuur en zijn vaak groter verpakt dan de planten uit 

de kwekerijen maar bij ons voor dezelfde lage prijs, nu binnen diverse soorten mos 

waarvan 1 soort gebonden op hout waarvan de kleinste € 4,95 moet kosten en de groot-

ste € 9,95 en natuurlijk het Javavaren die wel in hele grote bossen worden aangeboden 

en dat voor onze eigen kleine prijsjes. 

 

Ik zou zeggen kom af en toe eens binnen lopen en kijk welke soorten er die maand zijn 

binnen gekomen en sla u slag om het zomaar te zeggen en zit er niets voor u bij dan is 

de Koffie en Thee natuurlijk nog altijd grastis. 

 

 

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/

