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Uitnodiging
maandag
7 maart 2016
Wij nodigen u graag uit voor een:

Doe avond
door en voor leden

Datum: maandag 11 april 2016
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

O

nze doe-avonden zijn altijd bijzonder en bijzonder druk bezocht. Het doel van deze avonden is
de praktijk van onze hobby te belichten en waar
mogelijk ook praktisch uit te voeren. Dit keer willen we ons
richten op de oplossing van specifieke problemen die door
de leden kunnen worden aangedragen. Als de oplossing
van een probleem door één van onze leden is gevonden
kan hij dat zelf ter sprake brengen of het bestuur vragen dat
voor hen te doen. Als er nog geen oplossing is, gaan we
die in de boeken, op internet of via deskundigen zoeken en
presenteren..
Mogelijke onderwerpen:
-Techniek, verlichting, schakelingen
-Algen, ziektes
-Inrichting, biotoop
-Aquariumbouw, materialen, decoratie
-Voeding etc, etc.

Graag tot 11 april a.s
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Verslag van de
v ere n i g i ng s av o n d
van 7 maart 2016.

S

ommige
sprekers
vragen we
graag nog eens terug, gewoon omdat
ze goede info hebben en een leuke
avond kunnen maken. Albert Sanderse
behoort daar, ondanks
zijn hoge leeftijd, ook
toe. Ik teken ervoor
om op mijn 84ste nog
op deze wijze voor een
zaal te kunnen staan.
Zijn lezing : “Tropische
juwelen achter glas” leverde weer een fors aantal statements op en een
nog groter aantal tips en
tricks.
Albert begon zijn lezing met
een terugblik op vroegere
verenigingsavonden,
b.v.
in Rotterdam-Zuid waar de
lokale vereniging 600 leden
had, waarvan er zo’n 400 in
de zaal zaten. Dan had je nog
eens wat! Je moest dan goed
weten waar je het als spreker
over had, want onzin werd di-

door Peter van der Ark

rect afgestraft. Er zat altijd wel
een kenner in de zaal.
De leidraad van zijn lezing is,
dat we moeten leren van de
natuur en goed naar de verschijnselen in de natuur moeten kijken en ons beseffen wat
dit voor ons en ons aquarium
inhoudt. De natuur zit vol met
cijfers en constanten. Wist u
dat de gemiddelde saliniteit van
zeewater 23.4 % is. En wist u
ook dat de saliniteit van het
menselijk vruchtwater exact dezelfde waarde heeft?
Als we naar de natuur kijken,
moeten we eigenlijk ook eerlijk
zijn. Wij hebben in ons aquarium geen biologisch evenwicht.
Op zijn best houden we de zaak
tijdelijk met veel kunst en vliegwerk redelijk in de hand. Als
we dan ook nog verschillende
soorten vissen en planten samenbrengen die allemaal andere eisen aan het water, licht
en bodem stellen, dan kan je
zeggen dat we het onszelf niet
makkelijk maken.
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Wat kunnen we dan wel doen plantengroei. De L77 is alleen
om het zo goed mogelijk te ma- in T8 te koop. In T5 is er de L76
ken.
die in de buurt komt. Geeft ook
genoeg licht, de meeste planten
1.
Weer cijfers. Er is 21% hebben dat echt nodig.
zuurstof in de lucht, ons drooggewicht is 21% van ons totale 5.
In de natuur liggen geen
gewicht en 21% van de water- koolzuurflessen. De benodigde
planten kleurt in meer of min- gassen, zuurstof en koolzuurdere mate rood. Dus dat kan gas, komen prima in het waje zo ook in het aquarium la- ter als je dat water goed laat
ten terugkomen. Dat heeft een circuleren en beweging aan
extra waarde voor rode vissen de oppervlakte hebt. Zorg dus
die daarin kunnen vluchten. En voor een luchtsteentje (vindt de
er zijn meer rode vissen dan je keurmeester niet leuk, maar dat
denkt.
is volgens Albert dus onzin) of
voor oppervlakte stroming door
2.
Als je planten niet willen middel van de uitstromer van
groeien kan dat door een tekort je filter. Albert toonde ons een
aan calcium komen. De oplos- aquarium waarin alle planten
sing: koop schoolborden krijt van plastic waren. Die bak funcen schrap de gekleurde of wit- tioneerde met goede stroming
te buitenkant ervan af. Hang er uitstekend.
5 in een netje bij de uitstromer
van je filter.
Met mooie dia’s liet Albert ons
nog vele soorten planten en vis3.
Om voeding te geven sen zien. Het was zeer de moeiaan de bodem is het zinloos dit te waard.
als bolletjes te doen. Dat lost
niet op. Verpulver wat klei en
injecteer het met een oude injectiespuit in de bodem.

(Advertentie)
Aangeboden
natuurstenen
Aangeboden:
Diverse natuurstenen, gladde stenen,
Ardenner.
Ook één kub lava
stenen in diverse afmetingen, er zijn ook
maanrotsstenen bij.
Belangstellende
kunnen een telefoontje plegen:
06-43485854
Graag hoor ik van u!
Theo van Kan

4.
Planten hebben licht in
het rode en blauwe spectrum
nodig. De philips 830, 840 en
850 zijn prima. Albert adviseert
ook de Osram L77. Dit is een
assimilatielamp uit de tuinbouw
en die is uitstekend voor de
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Bakkenschouw
terugblik
Bakkenschouw bij Sjaak Kleinloog.

S

jaak scoort al jaren hoge ogen bij zowel de
verenigingskeuring als de districtskeuring.
Een goede rede om eens bij hem thuis te gaan
kijken hoe hij dat doet. En 14 leden van de vereniging
maakten daarvan graag gebruik. We werden gastvrij
ontvangen met koffie, koek en veel uitleg.
Sjaak heeft een in de muur ingebouwde bak van
165 x 40 x 40. Vanuit de achterliggende bijkeuken
onderhoudt hij de bak. En dat is niet eenvoudig. In
feite moet hij daarbij continu spiegelbeeldig denken.
Maar dat zie je niet. De inrichting ziet er perfect uit.
Wekelijks meet Sjaak de waterwaarden. Sjaak volgt
nauwgezet de Redfield ratio. Bovendien voegt Sjaak
wekelijks 30 ml plantenvoeding toe. Voeg daarbij een
CO2 bemesting en je hebt het recept voor een aquarium waarin de planten voluit groeien. Om die planten te laten groeien branden er 4 TL-8 lampen boven
de bak. 2x kleur 830 en 2x kleur 827.
Wat betreft de levende have is Sjaak behalve om
zijn planten, algemeen bekend om zijn garnalen.
Ondanks dat hij regelmatig garnalen oogst, moeten
er in zijn bak wel duizend leven. Overigens een leuk
gezicht. Ze delen een rustplaats op een bed van Micranthemum met de Corydoras sterbai, die hoewel
veel groter, geen poging doet de garnalen op te eten.
Daarnaast zie Microgeophagus ramirezi, kardinaaltetra’s, kegelvlekbarbelen en 2 soorten bijlzalmen, die
toch samen één school vormen.

AV De Siervis - pagina 9

Bakkenschouw Sjaak Kleinloog, foto impressie
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Voortplantingssystematiek
door G. Suykerbuyck,
bewerking R. Hoofs
Vervolg van vorige maand

2. EENVOUDIGE TOT GECOMPLICEERDE
BROEDZORG.

W

aar de tot nu toe besproken groepen er
zich dus hoogstens
om bekommeren het legsel op
een gunstige plaats te deponeren, 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 larven
- verzorging van de eieren en
de larven en de jongen gedurende kortere of langere tijd.
De broedzorg kan op verschillende manieren gebeuren:
2.1 Broedzorg met afzetting in
een kuil:

Bij de pauwoogzonnebaars
wordt de paring voortgebracht
door imponeerge-drag (afbakenen van een territorium) en
balts.
Het mannetje maakt een ondiepe kuil bij een plant. Na enkele 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 uitgevoerd en bestaat alleen uit
een ei bewaking.
Na 24 tot 36 uur komen de larfjes uit en worden met enkele
vinslagen door het mannetje
verwij-derd. Dit betekent meteen het einde van de broedzorg. De larfjes hangen nog
enkele dagen in de planten
vooraleer vrij rond te zwemmen. Hier dus enkel ei bewaking, een primitieve vorm van
broedzorg.
2.2 Broedzorg met ei bevestiging:
Deze groep kan men onderverdelen in twee ondergroepen:

2.2.1 Ei bevestiging buiten het
water:
Hier is de broedzorg gecombineerd met ei bevestiging buiten
het water. Dit kennen we bij de
spatzalm (Copella arnoldi). Het
mannetje zoekt een blad uit
boven water en bespringt de
onderkant van dit blad meerdere malen. Daarna, samen met
het vrouwtje, gebeurt de paring
buiten water, waarbij de vissen
zich met de vinnen vastzuigen
aan het aflegsubstraat. Het
legsel wordt door het mannetje
bewaakt en regelmatig bespat
door middel van de staartvin.
Ook hier alleen ei bewaking
dus.
2.2.2 Ei bevestiging in het water:
- Substraatbroeders: broedzorg
met ei-afzetting in het water op
één of ander substraat kennen
we bij de andere Copella soorten en verwante Copeina en
Pyrrhulina’s zoals P. vittata, P.
nigrofasciata en Copeina guttata. De eieren worden afgezet
op een plantenblad, bewaakt
en bewaaierd door het mannetje.
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- Holenbroeders: meestal vinden we hier roofvis-sen zoals
Nandus nandus, Polycentrusen Monocirrhussoorten, ook
Badis badis. De eitjes worden
aan de bovenkant van holen
(aan wortels of ook aan de onderkant van grote bladeren)
afgezet. De bewaking gebeurt
door het mannetje. De broedzorg duurt tot de jongen vrij
zwemmen, hier is de broedzorg dus ei- en larfbewaking.
2.2.2 Ei bevestiging in het water:
- Substraatbroeders: broedzorg
met ei-afzetting in het water op
één of ander substraat kennen
we bij de andere Copella soorten en verwante Co-peina en
Pyrrhulina’s zoals P. vittata, P.
nigrofasciata en Copeina guttata. De eieren worden afgezet
op een plantenblad, bewaakt
en bewaaierd door het mannetje.
- Holenbroeders: meestal vinden we hier roofvissen zoals
Nandus nandus, Polycentrusen Monocirrhussoorten, ook
Badis badis. De eitjes worden
aan de bovenkant van holen
(aan wortels of ook aan de onderkant van grote bladeren)
afgezet. De bewaking gebeurt
door het mannetje. De broedzorg duurt tot de jongen vrij
zwemmen, hier is de broedzorg

dus ei- en larfbewaking.
2.2.3 Broedzorg met nestbouw:
- Schuimnestbouw: hoewel
schuimnestbouw ook bij andere families voorkomt is het
toch meest getypeerd door de
labyrintvissen zoals Colisa- en
Bettasoor-ten, Osphromenus,
Trichogaster, enz... De kwaliteit van de schuimnesten is
sterk variabel en verschilt van
soort tot soort (met of zonder
plantendelen, stevige of losse
bouw). Bijna altijd is de paring
gekenmerkt door hevige kleuring van het mannetje, kleuring
die al optreedt bij de nestbouw.
Sommige soorten leggen eieren die olie bevatten, waardoor ze blijven drijven aan het
wateroppervlak
(Helostoma
temmincki - zoenvis). Bij andere soorten moeten de eitjes
werkelijk ingebed worden in het
nest omdat ze anders zouden
zinken.
Broedzorg blijft in het algemeen
zolang bestaan tot het mannetje de jongen niet meer bij elkaar kan houden. Het “eieren
rapen” en het terug in het nest
spuwen van eitjes en larfjes
kan men reeds als een voorloper beschouwen van het muilbroeden. Dit komt trouwens
ook voor bij labyrinten zoals
Betta pugnax en Betta taeni-

ata. Meestal behelst de broedzorg de bewaking van het nest
met de eieren, de larfjes en ook
de jongen tot deze 4 à 5 dagen
oud zijn.
- Nestbouw in het water: het
stekelbaarsje
(Gasterosteceus) is zo’n typische vertegenwoordiger van deze groep.
Het mannetje maakt een nest
van water-planten. Wanneer
dit af is wordt een vrouwtje
gelokt en gebeurt de paring.
De bewaking wordt uitsluitend
door het mannetje uitgevoerd
en duurt tot de jongen een 4
à 5-tal dagen het nest verlaten hebben. De tot hiertoe besproken vormen van broedzorg
worden alleen door het mannetje uitgevoerd: we mogen hier
dus spreken van vaderfamilies.
2.2.4 Langdurige broedzorg:
Bij de tot nu toe behandelde
vissen bleek de verzorging nog
steeds beperkt te zijn, maximum tot de jongen een vijftal
dagen oud zijn. Sommige soorten gaan nog veel verder in de
bewaking van hun jongen en
dan spreken we van langdurige
broedzorg. Bij deze langdurige
broedzorg kan men ook diverse vormen onderscheiden.
*Ei-bevestiging: bij de ei-bevestigende soorten kent men
nog twee verschillende types.
AV De Siervis - pagina 14

Hettuincentrum
complete

- Een eerste type is het holen
broedende, zoals Pelvicachromis pulcher. Hierbij wijze van
uitzondering is het vrouwtje het
meest actief bij de balts. Na de
paring en de ei-afzetting in de
broedholte gebeurt de bewaking door het vrouwtje (dichtbij)
en het mannetje (verre bewaking). Zes dagen na het uitkomen verlaten de jongen het hol
maar worden verder nog bewaakt door beide ouders; daar
de broedzorg gebeurt door zowel ma, als vrouw spreekt men
hier van ouderfamilie.
- Een tweede type van de ei-bevestigende soorten met langdurige broedzorg vormen de
substraatbroeders zoals Symphysodon discus. Na reiniging
van de afzetplaats (beide ouders) en het baltsen (kleuring)
gebeurt het afleggen. Voor het
bewaaieren en bewaken van
de eitjes staan beide ouders
in, ook voor de voeding en de
bewaking van de jongen gedurende zeer lange tijd. Ook dit is
dus duidelijk ‘n ouderfamilie.
*Muilbroeders: het muilbroeden is vooral typerend voor
bepaalde cichliden en enkele
labyrinten. Het gaat hier om
moeder- of vaderfamilies. Bij
sommige soorten strijden het
mannetje en vrouwtje zelfs om
het legsel. Een voorbeeld van

een muilbroedende labyrint is
Betta taeniata.
Hoewel de meeste Betta’s
schuimnestbouwers zijn heeft
deze nestvorming geen zin voor
Betta taeniata omdat hij leeft in
snelstromend water. Het muilbroeden lijkt hierop een nuttige
aanpassing te zijn. Het vrouwtje
is de meest actieve partner en
hoewel de paarvorming slechts
enkele uren voor de afzetting
tot stand komt, treedt dan ook
territoriumvorming op.
De afgelegde eieren worden
door het vrouwtje opgezocht en
bij het mannetje opgespuwd.
Gedurende de broeitijd (8 à 9
dagen) eet het mannetje niet.
Bij Pseudo-tropheus auratus
begint het mannetje met het
maken van kuilen. Na de ei-afzetting neemt het vrouwtje de
eieren in de bek. Na 26 dagen
zwemmen de jongen vrij, maar
worden nog 12 tot 14 dagen bij
elkaar gehouden.
3. GESPECIALISEERDE GEVALLEN.
Sommige soorten hebben een
heel aparte manier ontwikkeld
om hun nakome-lingen zo gunstig mogelijk op de wereld te
plaatsen. Dit geldt onder meer
voor de eierlevendbarende. Zo
kennen we bij de Guppy niet alleen de zogenaamde “depotbe-

vruchting” waarbij het vrouwtje
lange tijd spermapakketjes kan
bewaren, maar bij het afleggen
wordt het jong ook onmiddellijk
geboren.
De jongen zijn relatief groot
van afmeting in vergelijking met
vele ei-leggende soorten. Hoewel er geen broedzorg voorkomt bij eierlevendbarende,
wordt er in het algemeen geen
jacht gemaakt op de jongen.
Een nog meer gespecialiseerd
geval is die van onze bittervoorn, waar de voortplanting in
symbiose gaat met deze van
de zoetwatermossel. De eieren
worden met een lange legbuis
in de ademspleet van een mossel gelegd en bevrucht door
het mannetje. Ander-zijds profiteren de mossellarven ervan
om zich vast te hechten op de
voorn om zich zo verder te verspreiden. Deze oplossing blijkt
in beider voordeel te zijn.

Bron: A.V. de Minor

############
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2de Internationaal
Aquarium Treffen
10de Discuskampioenschap
Vivariumshow
Europese Guppy doorgang(*)

5 - 8 mei 2016

Ontmoetingscentrum Rapertingen
Openingstijden:
Dagelijks van 10 - 22u
behalve

Zondag: 10 - 17u

(Guppy doorgang zondag tot 13u)

Luikersteenweg 395
3500 Hasselt

(E313, afrit 29 - Hasselt Oost)

Inkom: €5 (kinderen -12 j gratis)
€2 korting voor BBAT en NBAT leden

(Niet cumuleerbaar met andere kortingen)

Info:

www.tanichthys.be
en

www.discusvrienden.com
(*) Met medewerking
van guppyclub.be
Flyer A5.indd 1

6/09/2015 19:53:53

Ledeninfo
Contributie
Categorie

Siervis

Siervis + NBAT

Siervis + NBAT + Het Aquarium

lid
60 +

€ 35
€ 30

€ 51
€ 46

€ 69
€ 64

jeugdlid

€ 30

€ 46

€ 64

huisgenoot

€ 15

nvt

nvt

U bent donateur vanaf 15 euro per jaar.

I

nschrijving 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
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Bezoek ook eens onze adverteerders.

Dankzij hen kunnen we de vele activiteiten ontplooien en deze nieuwsbrief voor u maken.

