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Uitnodiging
maandag
5 september 2016
Wij nodigen u graag uit voor een lezing:

``Juweeltjes uit Azie``
door Peter Oranje.
Datum: maandag 5 september 2016
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

E

r zijn verschillende biotopen, waaronder het minder bekende Azië biotoop. In een dergelijk aquarium worden vissen en planten samengebracht uit
dit enorm grote werelddeel en ….. er is keuze genoeg aan
vissen en planten, ware juweeltjes. Azië is het grootste werelddeel op de planeet Aarde. Aan de westkant grenst het
aan Europa en Afrika, in het noorden aan de Noordelijke
IJszee, in het oosten en zuidoosten aan de Grote Oceaan
en in het zuiden aan de Indische Oceaan. In het jaar 2006
telde het continent circa 3,97 miljard inwoners, ofwel 61%
van de totale wereldbevolking (6,5 miljard). Azië, met een
oppervlakte van 43.810.000 km², bedekt 8,6% van de totale
oppervlakte van de Aarde en 29,4% van de totale landoppervlakte. Dit werelddeel bestaat niet alleen uit vast land, maar
ook uit talloze rivieren en eilandjes. Het klimaat varieert van
tropisch tot polair. Rivieren stromen vanuit het kille hooggebergte door tropische wouden naar zee, vele soorten planten
en vissen komen hier voor. Kortom een rijkdom en een mooie
bron voor deze eerste bijeenkomst na de vakantie.
Graag zien we u as maandag 5 september!
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Verslag van de
v ere n i g i ng s av o n d
van 6 juni 2016.

door Peter van der Ark

Verslag van de
excursie naar de
Vennen van Oisterwijk op 6 juni 2016

M

et heel veel
twijfel stonden Piet en
ik te wachten bij het
Mek. Twee personen
voor een excursie bij
perfect warm en windstil weer? Op het laatste
moment kwamen Daniel
en Theo nog aanrijden.
Vier dus….?
De opluchting was daarom groot dat er nog 10
meer al stonden te wachten
bij het
bezoekerscentrum
van natuurmonumenten. Daar
was ook
onze gids,
Henk Hoppenbrouwers, al
aanwezig.

Zoals al gezegd, hebben we
heel wat omstandigheden meegemaakt tijdens onze excursies. Donder en bliksem bij de
Amercentrale en bittere kou in
de Biesbosch. Maar nu was het
weer prachtig. Klein nadeel, dat
vonden de muggen ook en die
waren in grote getale aanwezig
bij al dat water.
Henk liet ons verschillende vennen zien waar heel goed te zien
was hoe vennen de neiging
hebben steeds voedselrijker
te worden waardoor er steeds
meer planten in gaan groeien
waardoor weer een proces van
verlanding gaat optreden. Daar
hebben de vennen die dichter
bij
de
l a n d bouwgebieden
liggen
m e e r
last van
dan die
gebieden die
dieper in het bos liggen. Het
voedsel komt van de landbouw
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en industrie, maar ook van blad
en naalden die in het water vallen.

Laten we echter beginnen bij
het ontstaan van de vennen. Ze
zijn allemaal ontstaan aan het
einde van de laatste ijstijd. Het
kale landschap werd door sterke winden uitgestoven. De wind
blies uit het zuidwesten. Daar
zie je bij de meeste vennen aan
de noordoost kant van het ven
een heuvel. Dat is het uitgestoven zand. Van zichzelf zijn de
vennen zeer voedselarm omdat
ze alleen worden gevoed door
kwelwater en regenwater.
Helaas brengt de moderne tijd
daarmee ook voedingsstoffen
mee. Je ziet dan al gauw de
waterlelies komen, dan ook
gele lis, waterdrieblad, wilg en
gagel. Die gagel is een interessante. Het lijkt een beetje op een
kleine wilg met bredere, dikkere
bladeren. Hij staat graag in het

moeras en hoewel in Nederland
zeldzaam en op de rode lijst,
kan je hem in Oisterwijk veel
zien.
Hij
werd
vroeger
gebruikt bij
het brouwen van
bier
(het
heeft een
kaneelachtige
smaak) en
het
blijkt
ook vlooien weg te houden en
werd daarom in zakjes in de
bedden gestopt. Er groeien in
Oisterwijk nog meer planten die
we kennen uit onze dranken.

Zo zagen we ook kalmoes, bekend van de Berenburger.
Om dichtgroei van vennen tegen te gaan, gaat men van tijd

tot tijd met een zuigerboot het
slip van de bodem zuigen, filtert dat en pompt het schone
water zonder slib dan weer terug. Maar vroeger of later moet
je dat proces toch weer herhalen. Om verzuring te voorkomen wordt ook regelmatig
kalk toegevoegd. Natuurlijk zijn
aquariumhouders altijd geïnteresseerd in algen. Welnu, daar
hebben ze in Oisterwijk vrijwel
geen last van. Waarom is eigenlijk niet zo duidelijk, soms lijken de omstandigheden ideaal
voor blauwe alg. Warm, ondiep
water met veel voedingsstoffen,
maar toch geen alg.
Behalve in een ven dat is gepacht door de visvereniging, zit

er in de vennen niet veel vis.
Des te meer kikkers en ook
salamanders. Op deze mooie
avond, was het gekwaak van
de groene kikkers in de vennen
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soms oorverdovend. Ook salamanders komen veel voor.
Ook het bos zelf is de moeite
waard. Vroeger was het vrijwel
uitsluitend beplant met grove
den voor de mijnbouw. Nu is het
mooi gemend bos, waardoor er
veel meer vogels voorkomen.
En in het voorjaar met veel nestelende vogels, was het een gezang van jewelste. Dat stopt na
juni als het broeden klaar is en
omdat dan ook de kikkers stoppen met hun gekwaak, wordt
het dan ineens een stuk stiller
in het bos.
Om te zorgen voor meer insecten laat men dood hout liggen.
Een boom heeft er even lang
voor nodig om te verteren na
zijn dood als dat hij gegroeid
heeft. En al die tijd is dit voedsel
voor kevers, andere insecten
en de vogels die er van leven.
Het werd al knap donker toen
we weer terug kwamen op de
parkeerplaats. Het was zeer de
moeite waard. Alle rede om er
nog eens terug te gaan.

@@@@@@@@

AV De Siervis - pagina 9

Keuring 2016

Z

Gewijzigde datum!

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.

De keuring zal, in tegenstelling
tot eerdere berichten niet op 1
oktober maar maar zaterdag 8
oktober plaatsvinden
Hopelijk kunnen op uw aanmelding rekenen... U kunt zich tot
uiterlijk vrijdag 9 september nog
aanmelden.

Excursie
Burger’s Zoo

E

ens in de zoveel tijd willen we zien hoe de ontwikkelingen zich vorderen in de onze dierentuinen op
aquaristiek vlak, zij zijn zeker
ook voor ons aquarianen een
bron van inspiratie.
Daarom dachten we dit jaar
weer eens te gaan kijken in Arnhem. Bekend om oa zijn bush
en ocean. Wij nodigen u van
harte uit om, evt. samen met
familie of vrienden op zaterdag
1 oktober met ons op excursie
te gaan. We zullen geszamelijk van het MEK vertrekken.
Meldt u zich aan via het bestuur
(info@desiervis.nl) en wij voorzien tzt van de benodigde info.
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Hettuincentrum
complete
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BOEHLKEA FREDCOCHUI
BLAUWE TETRA

D

e Boehlkea fredcochui
wordt in Nederland niet
vaak aangeboden in de
winkels, als ze er wel zijn is dit
waarschijnlijk onder de
Nederlandse benaming
Blauwe Tetra of Peru
Zalm. Net als
de
meeste
andere karperzalmen is
het een echt
scholenvisje dat met
minimaal 13
soortgenoten
gehouden moet worden maar
liefst nog met meer.
Wanneer de vissen in te kleine
groepen worden gehouden zullen ze gestrest en schuw worden. Ook zullen ze dan weinig
kleur vertonen. Het verschil
tussen de mannen en vrouwen
is moeilijk te zien. De vrouwen
zijn iets voller als de mannen
waar de mannen iets meer
kleur hebben maar het vergt
een geoefend oog om het te
kunnen zien.

Dit visje is transparant van
kleur met meestal een blauwe
gloed over zijn lichaam. De rug
is over het algemeen wat grij-

zer dan de rest van het lichaam
en de vinnen zijn veelal kleurloos. De vis heeft de vorm van
een ''normale'' tetra.

Het is een actieve zwemmer,
naast wat schuilplaatsen in de
vorm van voldoende planten is
er dus ook voldoende zwemruimte nodig.
Ze
kunnen
door hun actieve gedrag
dan ook beter niet gecombineerd
worden met
tere soorten
of soorten die
op hun rust
zijn gesteld.
Het aquarium
hoeft niet heel
groot te zijn.
Een schooltje kun je houden
in een aquarium vanaf 60 centimeter. Een beetje stroming is
gewenst.

HET AQUARIUM
Wanneer de bak veel belicht is
valt de blauwe gloed van het
visje een beetje weg. Om zijn
kleuren mooi uit te laten komen
kun je de Blauwe Tetra het best
houden in niet al te fel verlicht
aquarium met wat drijfplanten
en een donkere bodem. Op
deze manier komt de blauwe
kleur het beste tot zijn recht.

VOEDING
Het actieve gedrag komt ook
terug tijdens het voeren. Het
zijn zeer actieve eters dus zorg
ervoor dat er wat overblijft voor
de andere soorten. De blauwe
tetra neemt alle soorten voer,
zowel vlokvoer als diepvries
wordt graag opgenomen. Zorg
in ieder geval voor voldoende
afwisseling in het dieet.
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In de natuur hebben vissen
te maken met schommelende
temperaturen. Gedurende lange tijd vissen op de minimum of
maximum temperatuur houden
is niet altijd gewenst en kan de
gemiddelde levensduur van de
dieren bekorten.
Nu dan mijn ervaring met de
Boehlkea fredcohui.
Ik ben begonnen met een
school van 30 dieren, in het
begin bleven de dieren goed
bij elkaar, maar na een paar
weken viel de groep uit elkaar
en zwommen gewoon alleen of
met een paar dieren rond.
Het is een visje die ongeveer 4
tot 5 cm groot wordt, en zoals
hier voor al is gezegd het best
tot zijn recht komt in een wat
donkerdere bak, met drijfplanten kienhout en enkele planten.
Wat mij aan deze vis is opgevallen is dat het erg zwak is
zich zomaar gaat afzonderen
van de groep, gaat dan op zijn
rug zwemmen en draait dan
nog een paar maal rond, zakt
dan naar de bodem en is dood.
Dit mij al vaker opgevallen dat
de dieren zomaar dood gaan,
zonder dat er een verwonding
is te zien aan de dieren.

dieren weer aangevuld tot ongeveer 30 dieren, maar helaas
begon het dood gaan van de
dieren gewoon weer van voren
af aan.
Nu ik dit stukje heb geschreven
zijn er nog 5 van de groep over
en die laat ik dan ook gewoon
in de bak zitten, gezien het gedrag van de dieren denk ik dat
het nog een paar maanden is
en dan zijn er geen Boehlkhea fredcohui meer in mijn bak
over.
Ik vind het wel zonde want
het is een visje die de moeite
waard is om gehouden te worden, misschien als er meer
nakweek van de dieren is dat
ze dan sterker worden doordat
ze dan beter aan onze waterwaardes gewend zijn.

AUTEUR
Rickpad - J. de Lange

@@@@@

Nieuw aquarium
loopt uit op verbouwing van half jaar
Bron: Metro, door Alrik de Jong

E

en man uit het Britse Rochester heeft zijn halve huis
gesloopt om een gigantisch
aquarium te kunnen plaatsen. Hij
had gedacht het aquarium in twee
weken te kunnen plaatsen, maar
uiteindelijk duurde de verbouwing
meer dan een half jaar.
Martin Lakin, zoals de man heet,
wilde zijn vrouw en kind verrassen
en stuurde ze daarom op vakantie
naar Tenerife. Bij terugkomst zou
er een fantastisch cadeau staan
te wachten. Het liep allemaal wat
anders.
Zijn vrouw Kay moest uiteindelijk
vijf maanden bij haar moeder intrekken. Lakin haalde tijdens de
vakantie van zijn vrouw en kind
meerdere muren uit zijn huis en
dat bleek geen verstandige beslissing. Een architect waarschuwde hem voor instortingsgevaar,
waarna hij een paar stalen balken
plaatste, voor extra stevigheid. Het
halve huis moest opnieuw worden
opgebouwd om het weer bewoonbaar te maken.
In totaal heeft de verbouwing omgerekend 200.000 euro gekost,
maar het aquarium is daar. Het
bouwwerk is zo groot dat hun zoon
James erin kan zwemmen. „Dat
was eenmalig, de vissen maken
er nu de dienst uit", aldus Lakin tegen Daily Mail. Het onderhoud van
het aquarium kost hem naar eigen
zeggen duizenden euro's per jaar.

Verder heb ik de groep met
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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.

