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Wij nodigen u graag uit voor de lezing: 

Tropische juwelen 
achter glas
door Albert Sanderse

Datum: maandag 7 maart 2016 
Aanvang: 20.00 uur

Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

Wegens succes geprolongeerd. Vorig jaar was 
hij nog bij ons en zijn lezing werd bijzonder 
gewaardeerd. Hieronder een deel van de in-

houd van deze lezing zoals Albert het zelf weergeeft.

Ik kan met een gerust hart zeggen dat het een bijzonde-
re lezing is. We lopen in een paar dia’s door de ontwikke-
ling van de blauwe en groene alg tot de eerste manier van 
aquarium houden. Maar dan komen er zoveel schitterende 
aquarium opnamen dat het een wonder mag heten dat er 
mensen zijn die zo mooi een aquarium in kunnen richten. 
Voor het eerst zijn ook alle plantennamen (klein) in de dia 
gescand. Op die manier is het mogelijk om de naam over te 
nemen als je die plant ook wilt hebben. Bij de planten komen 
er ook hele nieuwe soorten op het scherm. Wat zou je den-
ken van een bijna zwarte crypto ? Ook zal er veel aandacht 
worden besteed aan de manier van belichten ter bevordering 
van de plantengroei. En wat we met het water in het aquarium 
kunnen of moeten doen om met minder TL lampen toch meer 
licht in het aquarium te hebben. Dit en nog veel meer komt op 
deze avond aan bod.

Graag tot 7 maart!

Uitnodiging
maandag 

 7 maart 2016
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Verslag 
Ledenvergadering 
van 1 februari jl.

door Peter van der Ark

Aa n w e z i g : 
19 leden.

Alle aanwezige le-
den tekenen de pre-
sentielijst.
 
De avond begint met 
een aantal medede-
lingen:
• Op 14 maart is 
er bakkenschouw bij 
Sjaak Kleinloog.

• Jan herinnert 
George Hop eraan de 
diploma’s van 2015 nog 
te sturen.

De vergaderagenda:

1. De notulen van vorig jaar 
worden door Peter voorge-
lezen. Daarop komen een 
paar vragen en suggesties:

a. Theo van Kan heeft dia’s 
en een video die nog analoog 
zijn maar heel mooi. Met Ton 
van Tilburg gaat hij ze digitali-
seren.

b. Om meer adverteerders 
te krijgen, stuurt Peter een 
overzicht van de prijzen voor 
een advertentie naar alle leden.

c. We kunnen de deelne-
mers aan de beurs vragen een 
advertentie te plaatsen.

d. Het bestuur zal periodiek 
de ledenlijst als excel naar de 
leden sturen.

e. De notulen van 2015 
worden goedgekeurd.

2. Peter geeft een toelich-
ting op het verslag van de se-
cretaris van 2015. Ook dit wordt 
goedgekeurd door de vergade-
ring.

3. Piet presenteert het fi-
nancieel verslag over 2015. Het 
vermogen van de vereniging 
is weer toegenomen. Dit wordt 
veroorzaakt door de beurs. 
Zonder beurs zouden we net 
uitkomen. We moeten daarom 
de financiën ook zonder beurs 
onder controle  houden. De 
beurs zou immers, b.v. door 
weersomstandigheden eens 
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niet door kunnen gaan.

4. De kascommissie be-
stond uit Pierre Oomes en Wil 
van der Sanden. Zij hebben na 
controle de financiële adminis-
tratie akkoord bevonden. Het 
bestuur dan Pierre en Wil voor 
hun inspanning.

5. Piet presenteert de be-
groting voor volgend jaar. De 
begroting bedraagt €2727,-. Er 
is een groter bedrag uitgetrok-
ken voor activiteiten. Het be-
stuur wil dat ons vermogen nog 
meer wordt besteed aan activi-
teiten voor de leden. De begro-
ting wordt door de vereniging 
goedgekeurd.

6. In de discussie over de 
begroting komt het volgende 
naar voren:

a. Piet gaat na over welke 
periode pension Ter Aalst zijn 
advertentie heeft betaald.

b. We moeten actief leden 
werven. We kunnen dit doen via 
onze facebook-pagina en web-
site en via flyers bij de handel.

7. Ton van Tilburg wordt 
unaniem gekozen tot bestuurs-
lid van onze vereniging. Hij is 
van harte welkom. Ton zal zich 
naast de ander bestuurstaken 
specialiseren in het beheer van 

de website.

8. Yvonne Oudshoorn 
treedt af als bestuurslid. Helaas 
moet ze op deze avond werken. 
Jan dankt haar hartelijk voor het 
grote staat van dienst voor de 
vereniging en memoreert ook 
haar bijzondere inzet bij de or-
ganisatie van de beurs.

9. Peter wordt unaniem 
herbenoemd na periodiek aftre-
den.

Het rooster van aftreden ziet er 
nu als volgt uit:

A) 2017: Piet van Dongen
en Reginald Kluijtmans
B) 2018: Daniel Aarts en Jan 
Wildeboer 
C) 2019: Ton van Tilburg en Pe-
ter van der Ark

10. De nieuwe kascommis-
sie bestaat uit Pierre Oomes 
(2e jaar) en Louk Beduwe (1e 
jaar). Reserve is Theo van Kan.

11. Bakkenschouw: 
a. 14 maart: Sjaak Klein-
loog
b. Voorjaar: Peter van der 
Ark
c. Na de zomer: Ton van 
Tilburg

12. Wensen voor activitei-
ten. Eigenlijk het leukste deel 

van de avond:

a. De tentoonstelling van 
2018 lijkt ver weg, maar we 
moeten nu al plannen gaan ma-
ken. Enkele goede ideeën wor-
den naar voren gebracht:

i. 1 of 2 grote bakken, b.v. 
een oeveraquarium en een bak 
met steen en veel stroming.

ii. Aquascaping tentoon-
stelling

iii. Afspraak maken met een 
dierentuin om daarna de bak-
ken over te nemen

iv. Speciale avond voor ten-
toonstelling organiseren

v. Louk wil ivm naderend 
pensioen van zijn contact bij de 
lijmfabriek graag tijdig een plan 
weten. Hij kan dan nog lijm re-
gelen

13. Interne keuring:
a. Er komt een groot tekort 
aan keurmeesters via de NBAT.
b. Daarom willen we zelf 
gaan keuren, maar het is geen 
wedstrijd
c. Het idee is je bak te vol-
gen en er 3-4 keer over een jaar 
foto’s van te maken. Zo ben je 
niet van één tijdspunt afhan-
kelijk en zien we het ontwikke-
lingsproces van je bak.
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d. Peter stuurt een uitnodi-
ging.
14. Avond april:
a. Doe-avond. Problemen 
door leden aan te dragen
b. Leden wordt gevraagd 
foto’s te maken van natuurlijke 
oevers voor ideeën van decora-
tie
c. Natuurlijke schuilmoge-
lijkheden

15. Een avond over kweken 
wordt gewenst

16. In juni kunnen we naar 
Van Keulen in Woudenberg. 
Wordt dan wel op een woens-
dag

17. Excursies: Zoo Zajac en 
Burgers Bush/Ocean

@@@@@@@@

Vissen met vorkvormige 
staart zijn beter bestand 

tegen rampen

Vissen met een staart in 
een vorkachtige vorm 
zijn waarschijnlijk be-

ter in staat om rampen te over-
leven, zo blijkt uit een nieuwe 
studie.

De vissen kunnen door hun 
lichaamsvorm op zeer uiteen-
lopende dieptes zwemmen 
zonder dat ze veel golven ver-
oorzaken en roofdieren aan-
trekken.
De dieren zijn daardoor min-
der gevoelig voor grote ram-
pen, zoals schade aan koralen 
en cyclonen.
Dat melden Australische on-
derzoekers in het wetenschap-
pelijk tijdschrift Proceedings of 
the Royal Society B.

Duikers
De wetenschappers kwamen 
tot hun bevindingen door dui-
kers naar koraalriffen te sturen 
en vissen te laten observeren 
op verschillende dieptes. Uit 
de studie blijkt dat de staart-
vorm een grote invloed heeft 
op het leefgebied van een 
soort.

Hoe meer de staart van vissen 
een vorkachtige vorm heeft, 
hoe meer ze voorkomen op uit-
eenlopende dieptes.
Volgens de wetenschappers 
kunnen de dieren door hun 
'vorkstaart' relatief stil zwem-
men. Daardoor kunnen ze 
zonder gevaar uitwijken naar 
diepere delen van de oceanen 
waar weinig golven zijn en klei-
ne vissen makkelijker worden 
opgemerkt door grotere roof-
vissen.  

Risico
Onderzoeker Osmar Luiz bena-
drukt op nieuwssite EurekAlert 
hoe belangrijk het is om te we-
ten welke vissen op grote diep-
tes kunnen overleven en welke 
niet. "We begrijpen daardoor 
beter welke soorten het risico 
lopen lokaal uit te sterven na 
rampen, zoals hevige stormen 
en blekend koraal", verklaart hij 
op nieuwssite EurekAlert.

Bron: Nu.nl
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Bakkenschouw

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan 
een van onze leden, de zgn. bakkenschouw.  
Het is weer even geleden maar we zijn blij 

dat we dit jaar weer een aantal leden bereid hebben 
gevonden om hun huis en aquarium voor een avond 
ter beschikking te stellen. Uit het verleden is geble-
ken dat dit hele nuttige en leerzame avonden zijn. 
Tenslotte zie je nu eens live het aquarium van een 
collega aquariumhouder. 

Als eerste dit jaar gaan we naar Waalwijk, waar het 
aquarium staat van Sjaak Kleinloog, Sjaak is al vele 
jaren actief en heeft het in de vingers om een mooi 
aquarium te onderhouden. Getuige ook de mooie re-
sultaten bij diverse keuringen. Sjaak nodigt ons van 
harte uit. 

De gegevens:

Wie:
Sjaak Kleinloog

Wanneer:
Maandag 14 maart, vanaf 20.00 uur staat de koffie 
klaar.

Waar:
Raadhuisstraat 93
5161 BE Sprang-Capelle 
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Voortplantingssystematiek

door G. Suykerbuyck, 
bewerking R. Hoofs 

De voortplanting van 
onze aquariumvissen 
is voor vele liefhebbers 

het interes-santste deel van de 
hobby. Wanneer de aquariaan 
erin slaagt met een soort te 
kweken en de jongen goed op 
te fokken, is dit het bewijs dat 
hij niet alleen de hobby goed 
onder de knie heeft, maar ook 
een Goede kennis heeft van de 
dieren die hij verzorgt. Er is na-
melijk een grote verscheiden-
heid qua voortplanting naar-
gelang de diverse soorten. De 
bedoeling van dit artikel is hier-
over een min of meer systema-
tisch overzicht te geven. 

De voortplanting van onze 
vissen gebeurt geslachtelijk, 
d.w.z. er is altijd een mannelij-
ke zaadcel en een vrouwelijke 
eicel nodig om een nieuw in-
dividu te doen ontstaan. In de 
natuur gebeurt de voortplanting 
van vissen altijd tijdens min of 
meer begrensde paaitijden. 
Zo kunnen we voor ons landje 
zeggen dat de forel de winter 
verkiest, de snoek rond febru-

ari aflegt en de louw dan weer 
de warme zomermaanden pre-
fereert om voor nakomelingen 
te zorgen. 

In de tropen en subtropen valt 
de paai tijd meestal vlak voor of 
in het begin van een regenpe-
riode. Het zijn natuurlijke facto-
ren die het begin van de paai-
tijd aankondigen. Dit kan onder 
meer zijn: een toename van de 
hoeveel-heid water (regentijd, 
smeltwater), verhoging (of da-
ling) van de temperatuur, ver-
andering van de belichtingstijd 
(uren zon), het optreden van 
grote hoeveel-heden voedsel, 
fysische veranderingen van het 
water zelf (pH, DH), enz… 

Door zo'n factor, en meestal 
door combinatie van verschil-
lende factoren, treden veran-
deringen op in het lichaam van 
de vissen. Eerst treden de groei 
en rijping van de geslachtsklie-
ren op, dit noemt men kuitrijp 
worden. Verder ontstaat ook 
een verandering in het gedrag 
van de vissen. Deze verande-
ringen kunnen ingrijpend zijn. 
Zo kan b.v. de voedselopname 
stoppen (zalm), een roofvis kan 

vreedzaam worden (snoek) 
of vreedzame vissen worden 
agressief (stekelbaars, labyrin-
ten). Soms worden risico's ge-
nomen die de vis normaal nooit 
aangaat (opzoeken van on-
diep, onveilig water). School-
vorming kan optreden voor een 
gezamenlijke trektocht (zalm) 
of bestaande scholen worden 
ontbonden (stekelbaars). Zul-
ke drastische veranderingen 
geven aan dat bij die bepaal-
de soorten de paaitijd is aan-
gebroken, het moment van de 
paring nadert. 

De paring zelf kan voorafge-
gaan worden door een voor-
spel of balts. De functie van de 
balts is tweeledig, zij versnelt 
namelijk de rijping van de ge-
slachtspro-ducten en leidt de 
eigenlijke paring in. Meestal is 
de balts getypeerd door een 
vaste reeks op mekaar vol-
gende bewegingen, dikwijls 
samengaand met bepaalde 
kleurverschijnselen. Het kleur-
patroon verschilt meestal bij 
het mannetje, soms ook bij het 
wijfje. Ook het baltsgedrag be-
perkt zich meestal tot de man-
netjes, hoewel soms vrouwtjes 
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baltsgedrag vertonen (Pelvi-
cachromis pulcher, kersebuik-
cichlide). 
Samengaand en sterk gelij-
kend op de balts is het bij som-
mige soorten optredend impo-
neer spel of gevecht, meestal 
bij territoriumvormende vissen. 
Bij de systematische bespre-
king van de ei-afzetting gaan 
we van de meest primitieve 
naar de meest-gespecialiseer-
de vormen. Een algemene re-
gel is dat, wanneer specifiek 
en ingewikkeld baltsgedrag op-
gemerkt wordt, men ook speci-
fieke afzetting mag verwachten 
(broedzorg bijvoorbeeld). 
Welke zijn nu de verschillende 
voortplantingsmethodes? 

1. AFZETTING ZONDER 
BROEDZORG. 
Onder deze noemer beschou-
wen we vissen die na het afleg-
gen niet meer naar het legsel 
omkijken. Hierin kan men nog 
twee groepen onderscheiden, 
namelijk deze zonder en deze 
met broedvoorzorg. 

1.1 Zonder broedvoorzorg: 
Vissen zonder broedvoorzorg 
zijn altijd vrij afleggende vis-
soorten (karperzalmpjes, bar-
be-len). Deze soorten leggen 
af in schoolverband of in wille-
keurige koppels zonder enige 
part-nerkeuze of binding. De 
eieren worden tijdens of vlak 

na het jagen (misschien als 
een zeer primitieve baltsvorm 
te beschouwen) kris kras afge-
legd. De eieren bezitten weinig 
kleefkracht en zinken snel naar 
de bodem. 

Kleuring der vissen (vooral der 
mannetjes) treedt wel eens op. 
Dit systeem van afleggen mo-
gen we als de meest primitieve 
manier van voortplanting be-
schouwen en is zeer algemeen 
voorkomend. Het aantal eieren 
is meestal groot. 

1.2 Met broedvoorzorg: 
Een tweede groep zonder 
broedzorg, maar iets verder 
gespecialiseerd bestaat uit 
soorten die, hoewel zij niet 
naar het legsel omkijken, de ei-
eren zullen afzetten op gunsti-
ge plekken. Hierin kunnen we 
verschillende manieren onder-
scheiden. 

1.2.1 Paaitrek: 
Een goed voorbeeld is de zalm, 
die enorme scholen vormt om 
dan gezamenlijk naar de ge-
meenschappelijke paaiplaat-
sen in zoetwater te trekken en 
daar af te leggen. Hier zien we 
ook dat het gedragspatroon 
volledig afwijkt van het norma-
le. 

Niet alleen de trekdrang is af-
wijkend maar ook de "onvoor-

zichtigheid". De vissen blijken 
geen gevaar te kennen en 
nemen ongelooflijke hinder-
nissen. Deze trek is zeer af-
mattend en de meeste ouder-
dieren sterven dan ook na het 
afleggen. En wie heeft nog niet 
gehoord van de paling, waar-
van de geslachtsrijpe exem-
plaren naar de watermassa's 
van de Sargasso-zee trekken 
om kuit te schieten. Hoewel op 
het eerste gezicht de enorme 
risico's van zo'n reusachtige 
trek nauwelijks voordelen zou 
kunnen bieden, blijkt uit de 
enorme aantallen glasaaltjes 
aan onze riviermonding dat die 
paaiplaats toch gunstig is voor 
de soort. Het voordeel van de 
paaitrek ligt dus in de gunstige 
plaatsing van het kuit met goe-
de opgroeimogelijkheden voor 
het jongbroed. 

1.2.2 Afzetten tussen plantaar-
dig materiaal: 
Voorbeelden hiervan zijn de 
glasbaars Chanda ranga ook 
bepaalde Aphyosemions. Deze 
vissen leggen bij voorkeur af 
tussen (fijn) plantaardig mate-
riaal. 

De eieren bezitten grotere 
kleefkracht waardoor ze blijven 
hangen in de plan-tenmassa. 
Daardoor worden ze moeilijker 
gevonden door rovers en de 
planten vormen ook een goe-
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de schuilplaats voor het jong-
broed. Meestal gaat het hier 
ook om eenvoudig jagen en af-
leggen, hoewel een uitgespro-
ken baltsgedrag kan optreden 
zoals bij Aphyosemionsoorten. 
Er is nog wel geen 

1.2.3 Eierbevestiging zonder 
broedzorg: 
Een type hiervoor is Rasbo-
ra hengeli of Rasbora hetero-
morpha (kegelvlek-barbeeltje). 
Het afzetten van de eieren 
gebeurt bij voorkeur aan de 
onderkant van grote bladeren. 
Bij de Rasbora's zien we ook 
een bepaalde partnervoorkeur, 
hoewel die niet altijd uitgespro-
ken is. Ook pantsermeerval-
len zoals Corydoras paleatus 
zetten hun eieren vast op ma-
terialen; het wijfje legt enkele 
eieren en grijpt ze onmiddellijk 
met de buik-vinnen, dan wor-
den ze door het mannetje be-
vrucht. Na enkele ogenblikken 
verdwaasd te blijven liggen 
brengt het vrouwtje de eieren 
naar diverse plaatsen. Dit kan 
fijn plantenmateriaal, kienhout 
of zelfs een ruit van het aqua-
rium zijn. 

1.2.4 Afzetten op de bodem: 
Typische voorbeelden zijn te 
vinden bij Cynolebias- en No-
tobranchiussoorten, die bij 
het afleggen hun eieren in de 
bodem drukken. Bovendien 

zijn deze eieren geschikt om 
droogteperiodes te overleven. 
Klassiek voor deze bodem-af-
zetters is de sterke paringsdrift 
en ook het duidelijk optreden 
van balts- en imponeerge-drag 
van de mannetjes.
 
Bij al deze besproken groepen 
ging het steeds om vissen die 
geen enkele broedzorg ver-
tonen; alleen is er verschil in 
broedvoorzorg, in de manier 
waarop en waar de eieren af-
gelegd worden. 

2. EENVOUDIGE TOT GE-
COMPLICEERDE BROED-
ZORG. 
Waar de tot nu toe besproken 
groepen er zich dus hoogstens 
om bekommeren het legsel op 
een gunstige plaats te depo-
neren, komen we nu aan de 
soorten die na het afleggen ook 
nog waken over de eieren, de 
larven of het jongbroed. In die 
broedzorg kan men een drietal 
grote gradaties onderscheiden:
 
- verzorging of bewaking van 
de eieren tot ze uitkomen 

- verzorging van eieren en lar-
ven 

- verzorging van de eieren en 
de larven en de jongen gedu-
rende kortere of langere tijd. 

De broedzorg kan op verschil-
lende manieren gebeuren: 

2.1 Broedzorg met afzetting in 
een kuil: 
Bij de pauwoogzonnebaars 
wordt de paring voortgebracht 
door imponeerge-drag (afba-
kenen van een territorium) en 
balts.

Het mannetje maakt een on-
diepe kuil bij een plant. Na en-
kele schijnparingen gebeurt de 
echte paring die 4 tot 6 maal 
her-haald wordt en een 200 
tot 400-tal eitjes oplevert. De 
broedzorg van de eieren wordt 
volledig door het mannetje uit-
gevoerd en bestaat alleen uit 
een ei bewaking. 

Na 24 tot 36 uur komen de larf-
jes uit en worden met enkele 
vinslagen door het mannetje 
verwijderd. Dit betekent meteen 
het einde van de broedzorg. De 
larfjes hangen nog enkele da-
gen in de planten vooraleer vrij 
rond te zwemmen. Hier dus en-
kel ei bewaking, een primitieve 
vorm van broedzorg. 

Volgende maand het vervolg...
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Ledeninfo

Contributie
Categorie Siervis Siervis + NBAT Siervis + NBAT + Het Aquarium

lid € 35 € 51 € 69
60 + € 30 € 46 € 64

jeugdlid € 30 € 46 € 64

huisgenoot € 15 nvt nvt

U bent donateur vanaf 15 euro per jaar.

Inschrijving geschiedt door storting op Rabobanknummer: NL51 RABO 0156 5821 63 t.n.v.  
A.V. ‘De Siervis’, Oosterhout, of per kas op de verenigingsavond op de eerste maandag van 
de maand. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de volgende maand nadat het 

inschrijfgeld en de contributie is ontvangen. Opzegging van het lidmaatschap kan eenmaal per 
jaar en dient SCHRIFTELIJK te gebeuren voor 1 september van het lopende jaar.

U kunt lid worden door een mail te sturen naar info@desiervis.nl of ga naar onze website: 
www.desiervis.nl



Bezoek ook eens onze adverteerders. 
Dankzij hen kunnen we de vele activiteiten ontplooien en deze nieuws-

brief voor u maken.


