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Uitnodiging
maandag
6 juni 2016
Wij nodigen u graag uit voor een:

Avondexcursie
De Oister wijkse Vennen
Datum: maandag 6 juni 2016
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

D

e zomermaanden staan weer voor de deur. Tijd
dus om naar buiten te gaan. Het is immers langer
licht buiten en het weer staat het hopelijk toe.

We vertrekken om 19.30 uur vanaf het Mek naar Oisterwijk,
het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aldaar.
(Van Tienhovenlaan 4, 5062 SK Oisterwijk).
Daar zullen we wandelen door het gebied van de bekende
vennen zullen we ter plekke info krijgen over het ontstaan
van de vennen, ook van bos en hei, wat leeft er in de vennen,
hoe is het beheer en hoe monitoren we de waterkwaliteit.

Graag zien we u as maandag 6 juni
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Verslag van de
v ere n i g i ng s av o n d
van 2 mei 2016.

V

erslag van
de
verenigingsavond van 2 mei.
Het was een volle
zaal. Overal moesten stoelen vandaan
gehaald worden. Dat
had te maken met het
onderwerp.
Tuinen en vijvers zijn
zeer populair. En als je
dan een klein stukje in
de krant zet, komt daar
veel volk op af. En dat is
niet onterecht voor een
goede spreker als Leo
Brands. Hij is hydrobioloog en heeft een ruime
ervaring met tuinen en
tuinvijvers. En die combinatie maakte zijn lezing zo
aardig. Het ging niet alleen
over vijvers maar ook over
de tuin eromheen.
Het begint natuurlijk met het
maken van de vijver. Je kunt
een hard plastic voorgevormde vijver kopen. Die zijn er in
alle soorten en maten. Het nadeel is de prijs en het feit dat

door Peter van der Ark

ze moeilijk weg te werken zijn.
Meer variatie kan je bereiken
met plastic folie of rubber folie. Rubber folie is veel beter
en gaat 30 jaar mee. PVC folie
gaat maar 10 jaar mee en wordt
dan hard en breekbaar. Let er
goed op dat je onder iedere folie eerst een laag beschermfolie
of ondertapijt legt om schade
aan de folie te voorkomen.
Als laatste optie is er de mogelijkheid om in laaggelegen gebieden met leem of klei te werken. Maar dat moet in één keer
goed afsluiten.
Hoe kan je dan de rand afwerken. Leo gaf een aantal goede tips. Ten eerste kan je een
stuk van een snijrand van de
folie nemen en daar met Bison
TEX grind en ander materiaal
op vastlijmen. Die rand leg je
dan over de zwarte rand van de
vijver en je hebt een natuurlijk
ogende rand. Je kunt ook kiezels gebruiken. Laat die niet los
liggen. Als er iemand op gaat
staan gaat alles schuiven. Gebruik Beamix om stenen aan elkaar te hechten.
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Beamix is neutraal voor het water.

waterschoonmaker. Zet hem
met de voeten in het water en
deze plant haalt alle vuiligheid
Gebruik voor de bodem zand, uit je vijver. Maar er zijn er meer
fijn grind, klei en ONBEMESTE die met hun voeten in het water
potgrond. Maak daarvan een prima schoonmaakwerk doen.
mengsel of meng de klei door Denk aan kattenstaart, zwahet grind. Plant planten zoals nenbloem (ieder jaar verse klei
waterlelies het liefste in een geven) en smal pijlkruid.
plastic plantbak waarin eerst
jute of worteldoek is gelegd en En dan gaan we natuurlijk naar
daarover de plantgrond. Om de echte waterplanten. Natuurwoelen van koi of goudvissen te lijk hoornblad, myriolphyllum en
voorkomen kan je ze het beste waterpest. Wel op tijd ruimen
afdekken met wat lavasteen.
als het gaat woekeren. Andere
opties zijn veenwortel, fontijnEn dan natuurlijk het leven in kruid en watergentiaan. En ten
en om de vijver. Je kunt ervoor slotte natuurlijk een keur aan
zorgen dat er ook in de winter waterlelies. Gebruik bij voorkeur
rond de vijver bloemen zijn. Wat de inheems Nympaea major or
dacht u van een toverhazelaar minor. Voor de kleine vijver is er
(Hamemelis; wist u overigens ook de N. mignon. Let erop dat
dat u die uitbundig kunt zien vele uitheemse waterlelies en
bloeien in januari en februari kweekvormen niet echt winterin het prachtige arboretum van hard zijn. Als u geen waterlelie
Kalmthout, vlak over de grens wil, is kikkerbeet ook een leuke
richting Antwerpen), Helleboris, drijfplant.
winteraconiet, sneeuwklokjes
en krokussen.
De grovere planten in een bak
zijn ook geschikt voor de koi-vijDe lijst van voorjaarsbloeiers ver. Als u ze plant zoals eerder
is onuitputtelijk lang. Denk aan weergegeven, kunnen de koi’s
Anemonen, irissen, Kerrya ja- ze niet kapot woelen.
ponica, echt penningkruid (ook
in moeras), Vincka en niet te Ten slotte de dieren. Vissen
vergeten de dotterbloem die zult u zelf in de vijver moeten
droog naast de vijver kan staan, doen. Koi’s zijn groot, duur en
maar liever nog met zijn voe- produceren veel vuil zodat er
ten in het water. Richting zomer veel gefilterd moet worden.
natuurlijk de gele lis, de grote Goudvissen en windes zijn wat

makkelijker en probeer eens
aan bittervoorntjes te komen. U
bent dan wel verplicht levende
zoetwatermosselen in de vijver
te doen.
Ook stekelbaarsjes zijn goed
mogelijk. Helaas zijn vele van
deze visjes nu beschermd en
krijg je van onze overheid – die
ze eerder door milieu wanbeleid zeldzaam heeft gemaakt –
een bon als je ze vangt omdat
je ze in de vijver in leven gaat
houden. Hetzelfde geldt voor
libellen, waterkevers, kikkers,
padden en salamanders. Die
komen, als je geen vissen in de
vijver hebt en genoeg ondiepe
delen, gelukkig vanzelf.

Dit is alweer de laatste
nieuwsbrief voor de zomer. Wij wensen u dan
ook nu alvast een mooie
zomer vakantie toe.
Eind augustus zal de
volgende
nieuwsbrief
verschijnen.
Mocht u nieuws hebben
of een artikel willen
aanleveren, doe dit dan
voor 15 augustus.
Een prettige vakantie!
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Keuring 2016

Z

oals u weet
organiseren
we al een
flink aantal jaren in
het najaar de huiskeuring. Hierbij bieden wij u de kans om
een expert van de
NBAT eens langs te
laten komen om u van
advies te voorzien.
Met het jaar wordt het,
ook door omstandigheden binnen de hobby,
lastiger om eea georganiseerd te krijgen.
Voor dit jaar hebben we
nogmaals Dhr. Greorge
Hop bereidt gevonden om
de keuring bij De Siervis te
komen afnemen. Daar zijn
we hem zeker dankbaar
voor.
Voor u betekent het dat we
u de kans bieden om een
expert eens te uw aquarium
te laten aanschouwen. Dus,
schroom niet en meldt u zelf
aan. Dat kan via het bestuur:
info@desiervis.nl of op een
van de komende avonden.

Wilt u meer weten over hoe een
keuring er aan toe kan gaan, of
wilt u inzage in de keuringswijzer, de leidraad waarlangs een
aquarium bekeken wordt, laat
het even weten aan het bestuur
en we lichten u graag in.
Hopelijk kunnen op uw aanmelding rekenen...

Beursnieuws

D

e zomer moet nog komen maar toch zijn wij
al weer volop aan het
werk met de nieuwjaarsbeurs
van 2017.
Zo konden we u al melden dat
de beurs volgend jaar gewoon
doorgang kan vinden. Dus met
volle inzet gaan wij de komende maanden aan de slag om er
weer een geslaagde beurs van
te maken.
De te noteren datum is, onder
voorbehoud, 22 januari 2017.
Dat u het maar weet!
En zegt het nu alvast voort..
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HET HOUDEN EN KWEKEN VAN
DISCUSVISSEN

V

elen beschouwen de
discus als één van de
moeilijkste vissen die
er zijn, dit is misschien waar als
het om kweken gaat, maar zeker niet als het gaat om deze te
houden in een gezelschapbak,
trouwens, wie kan me zeggen
ooit een discus te hebben gezien met witte stip of schimmel
???
Een discus is voor mij een
ijzersterke vis als je hem goed
verzorgd, in de vele jaren dat
ik discussen heb gehouden
en gekweekt, is me dit nooit
overkomen, waarom is dit dan
zo een probleem om deze met
succes te houden, of zelfs eens
te kweken?
De oorzaak ligt bij jezelf, vooreerst moeten we weten dat
deze vissen een rustige bak
nodig hebben met wat schuilplaatsen in de vorm van een
hoge beplanting en wat kienhout, zeer beweeglijke vissen
die agressief heen en weer
zwemmen horen daar zeker

Bron: Arsène Vanheuverswijn, Roeselare
AV Exotica, Roeselare

niet in thuis, ik heb jarenlang
een bak gehad met enkel een
zestal volwassen discusvissen
(mijn bak is twee meter) en een
schooltje van ongeveer 100
kardinaals erbij, meer niet, stel
je voor, ik had dus twee soorten
vissen in een bak van 500 liter.
Het was een schouwspel dit
te zien, mijn discussen zwommen langzaam heen en weer,
gevolgd door als het ware een
blauwe wolk van kardinaals
die er rustig achter zwommen,
waar vind je nu nog een bak
met twee of drie soorten vissen?

Velen willen een komplete verzameling houden van alle soorten vissen, misschien wel mooi
in het begin, maar lang zal het
zeker niet duren vooraleer de
miserie begint.
Terug naar de discus, hij houd
van zacht, licht zuur water, een
PH van 6 à 6,5 en een hardheid
van ongeveer 10 DH, lichtjes
aangezuurd over turf, levend
voedsel als rode muggenlarven

heb ik weinig gegeven, omdat
je dan sommige bacteriën, aanwezig in de natuur, mee in de
bak brengt, wel gaf ik wekelijks
enchytrëen die ik zelf kweekte
(waar vind je die nog? Laat iets
weten!! )

Bij de aanschaf moet je er wel
op letten dat de dieren niet
zwart zitten met de vinnen toe,
hij moet gezond zijn, niet mager, en rustig heen en weer
zwemmen met al zijn vinnen
open, ook moet je oppassen of
er geen sporen zijn van de gaa
tjesziekte, dat zie je op zijn kop.
Maar het belangrijkste is te zien
of ze geen witte stoelgang hebben, want dit is wel de meest
gevreesde ziekte die je bij een
discus kan hebben, de ziekte bestrijden is bijna onmogelijk en zeer besmettelijk, is de
stoelgang zwart, dan is alles
oké.
Vanzelf krijgt hij deze ziekte
niet, die word gewoonlijk meegebracht in het water waar besmette dieren reeds in leefden,
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pas dus goed op met het uitwisselen van discussen met andere liefhebbers, want die zullen
meestal van niets weten, - of
"doen alsof hun neus bloed".
Ook moet je weten dat een
discus de ganse dag door kan
eten, hij eet dus veel, maar
traag, je kan zich dus voorstellen mochten er in je bak veel
snelle eters zitten (of moet ik
zeggen boefers), dat er dan
na vijf minuten niets meer
overschiet voor je discussen,
vandaar dat ze zich gaan verschuilen of wegsteken, en
wegkwijnen tot ze bijna zwart
van kleur zijn, eens een discus
donker kleurt, is het meestal te
laat, zorg dus dat er voor hem
ook iets overschiet, en zijn tijd
kan nemen om te eten.
Als je op al deze punten let, zul
je wel zien, dat er op de een
of andere dag zich een koppel
gaat vormen, door zich een territorium te gaan uitzoeken en
de anderen proberen weg te
jagen, Een vrouwtje kiest haar
mannetje zelf tot de dood hen
scheid, het is dus aangeraden
er een aantal te hebben wilt u
er eventueel uit kweken. Als ze
zich goed voelen en een voldoende afwisselend menu krijgen, zullen ze vanzelf wel tot
de paring overgaan. Hoe zou
je zelf zijn, eens je dat ziet is

het tijd om het koppel eruit te
halen, of dat denken we tenminste. Want stel je voor dat
je over vijf discussen beschikt
waar geen enkel mannetje bij
is, dat zou best kunnen, dan is
het heel goed mogelijk dat er
lesbische neigingen gebeuren
bij gebrek aan een man.
Je bent dus pas zeker van een
koppel als u eens levende larven van hun eieren of jongen
hebt gezien, ervaren discuskwekers kunnen bijna op voorhand zien of het hier om een
vrouwtje, of over een mannetje
gaat. Bij de eiafzetting is het
al zichtbaar aan hun "intieme
delen", daarenboven is bij een
man de kop veel zwaarder en
ronder van bouw als dit van
een vrouwtje, ook de rugvin
komt uit op een punt, terwijl van
een vrouwtje de rugvin meer is
afgerond. In een gezelschapbak kan er gerust overgegaan
worden tot eiafzetting, maar als
er zalmvissen in je bak zitten
zijn deze meteen geroofd. Voor
hen is dit kaviaar.
Het is dus het beste, eens dat
je er zeker van bent dat je over
een koppel beschikt, deze in
een aparte en lege bak te verhuizen met een omgekeerde
kegel erin. Na een paar dagen
wennen aan de nieuwe bak, en
bij een temperatuur van rond

de 28° C breng je de geleidbaarheid (zoutgehalte) door
middel van een ionenwisselaar
(een osmosetoestel kan ook),
van 600 ms. naar beneden tot
onder de 100 MS en de paring
schiet vanzelf op gang.
Op deze manier kan je bijna
zelf bepalen wanneer je ze tot
paring wil zien overgaan en dan
doen ze dat ook. Het koppel
begint dan grondig die kegel te
poetsen en zelfs weg te duwen
tot die op de voor hen geschikte plaats staat, het spektakel
kan nu beginnen.
Het mannetje pronkt als een
koning in al zijn schoonheid,
siddert met zijn ganse lichaam
met de vinnen gespreid voor
het vrouwtje, bij het vrouwtje
ziet u de legbuis naar buiten
komen. Het vrouwtje legt een
rij eieren af van beneden naar
boven, gevolgd door het mannetje die ze dan onmiddellijk
bevrucht. Dit gaat zo door tot
alle eieren zijn afgezet, de paring kan soms meer dan een
uur duren (bij ons toch ook), als
resultaat ziet u een pak (200 à
400) licht bruine eieren van ongeveer een millimeter groot op
die kegel liggen.
Een goed koppel zal zijn eieren zelden of nooit opeten, indien ze dat wel doen, dan wil
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Hettuincentrum
complete

dit zeggen dat ze het alleen
maar doen voor de seks (doen
we toch ook) en niet om voor
nakomelingen te zorgen. Een
koppel die zijn eieren opeet,
betekent meestal dat ze er gewoonweg niet klaar voor zijn en
dit omdat ze het juiste voedsel
niet kregen.
Na een dag ziet u dat de eieren donkerbruin van kleur zijn,
dit wil zeggen dat de eieren
bevrucht zijn. Tussen de eieren kunnen er ook enkele witte
liggen, wat er op wijst dat deze
niet bevrucht zijn, die halen de
ouders er zelf wel uit.
Na 48 uur merkt u dat de eieren
stilaan in larven veranderen en
als het ware bewegen, de beide ouders waaien voortdurend
met hun vinnen over de eitjes
en larven om de nodige zuurstof geven. Je kan nu reeds
spreken over een geslaagde
kweek. Nu moet je zeker en
langzaam, ononderbroken gedurende een 2 tal dagen, de
geleidbaarheid weer opvoeren
tot rond de 600 ms., want dit
zeer zachte water (die enkel
dient om tot eiafzetting over te
gaan) is te kwetsbaar voor ons
jongbroed.
De kritische ogenblikken zijn
nu voorbij, na een vijftal dagen
zie je dat er al enkele larven

op de huid van de ouders zitten, dit is het eerste onmisbaar
voedsel dat ze nodig hebben,
inderdaad, de eerste drie dagen eten ze enkel dit voedsel,
een soort secreet of slijmhuid.
Dit zie je goed wanneer je de
discussen van langs achter
bekijkt, dan merkt u een soort
fluweelachtige huid, dit is dat
onmisbare voedsel voor onze
jonge discussen die er wel een
maand van eten.
Na een drietal dagen kan men
reeds artemia gaan voederen,
en let er op of ze het wel opeten, indien ja, dan geef je dit 2
tot 3 maal daags.
Door een snelle voorwaartse
beweging schudden de ouders
de jongen van zich af, om op
de huid van de andere ouder
te gaan zitten, en elkaar zo aflossen. Na een maand zijn de
ouders als het ware volledig in
vlekken, geen paniek, dit is van
het secreet die de jongen er af
gegeten hebben, ondertussen
hebben ze reeds geleerd om
artemia en kleine watervlooitjes te eten.
Na een maand zijn onze jongen reeds 2 cm. groot, je merkt
dat de jongen niet meer zoveel
op die huid van de ouders zitten en ze dus zelfstandig kunnen eten, toch geef ik u een

gouden raad. De jongen bij de
ouders te laten tot zolang ze
van dit secreet nog eten, het
is nogmaals het onmisbaarste
voedsel dat die jongen nodig
hebben, willen ze uitgroeien tot
mooie exemplaren. Na vijf of
zes weken verhuisde ik de jongen naar een grotere bak, de
mooiste jongen die het snelst
groeiden werden dan nog maar
eens apart verder opgekweekt
om eventueel na een 15 tal
maanden nieuwe koppels te
vormen, en zo maar verder.De
ouders laten we nu best een
drietal weken met rust, en doen
we zoals de duivenmelkers, die
steken hun duiven toch ook
eerst op weduwschap willen ze
in de prijzen komen.
Bij onze discussen is het net
hetzelfde, steek desnoods een
scheiding in je bak zodat ze
elkaar wel zien, maar niet kunnen paren, ze zullen zo hitsig
zijn om opnieuw te paren wanneer ze weer samen zwemmen, want eens ze er mee beginnen, weten ze gewoon van
geen ophouden meer.
Ik hoop u enkele tips te hebben kunnen geven, laat je niet
afschrikken voor een kweekje
van discusvissen als je er zin
in heeft, het loont beslist de
moeite, gewoon doen, en veel
succes.
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Meerval houdt van menigte

D

e Afrikaanse meerval,
een veel gekweekte vis
in Nederland, groeit beter en is minder agressief als hij
met velen in een bak zwemt.
Algemeen wordt het tegendeel
verwacht. Onderzoeker P. A.
Rueda toonde aan dat 2500
meervallen in een kubieke meter (1000 liter) water, het beter
doen dan 250 meervallen in
een gelijke hoeveelheid water.
De vissen op een kluit, zwemmen actiever, vertonen minder
afwijkend gedrag en hebben
een lager niveau van het stresshormoon cortisol in het bloed.

Ze zijn even min doelgericht
op licht. Als het donker is in de
tank, groeien ze sneller.
Rueda onderzocht de meerval
omdat hij dacht op vergelijkbare verschijn-selen te stuiten als
bij de intensief gehouden varkens en kippen.
Daar ontstaan welzijnsproblemen door de drukte. Bij de
meerval verwachtte hij die ook,
maar bij de vis is geen nadelige
reactie te merken van de intensieve vis kweek.
Kwekers houden doorgaans

2500 meervallen in een tank.
Uit andere onderzoeken blijkt
het ook te gelden voor de Tilapia. Maar de Zalm heeft wel
weer meer ruimte nodig.

Bron: Volkskrant

O

Voor uw
agenda!

p zaterdag 8 oktober a.s. willen
we
graag
weer
eens Burger’s Zoo gaan
bezoeken. We zijn er
vaker geweest maar nu
is het toch al weer even
geleden.
We zullen u in de komende
nieuwsbrieven
zeker op de hoogte
houden maar noteert u
alvast deze datum?
@@@@@
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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.

