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Uitnodiging
maandag
2 januari 2017
Wij nodigen u graag uit voor een doe avond:

``Aquariumfotograﬁe``
Datum: maandag 2 januari 2017
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

A

quariumfotograﬁe, een aparte tak van sport? Jazeker wel. We kunnen met de huidige middelen al
veel meer bereiken op dit vlak dan in het analoge
tijdperk. Zeker nu de kwaliteit van zelfs onze smartphones
steeds beter worden. Maar is het daarmee gemakkelijk
geworden om onze dieren te fotograferen?
Om dat te testen hebben we in december een uitstapje gemaakt naar de Aquazoo in Leerdam. Zo kon men in gelijke omstandigheden met divers materiaal aan de slag. Van
spiegelreﬂex tot smartphone en dat allemaal losgelaten op
biotoopaquaria voorzien van zeer divers licht.
Het resultaat wordt op 2 januari getoond en voorzien van de
nodige tips en tricks. Ook zal de beste foto bekend gemaakt
worden. Al met al beloofd het een mooie eerste avond van het
nieuwe jaar te worden.

Graag zien we u as maandag 2 januari!
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Verslag van de
v ere n i g i ng s av o n d
van 12 december
door Peter van der Ark

Verslag van de excursie naar Aquazoo Leerdam.

H

et bestuur
had bij het
bepalen van
het programma bedacht, dat een avond
over digitale aquariumfotograﬁe wel eens
interessant
kunnen
zijn. Maar, was de volgende vraag, hoe breng
je dat dan in de praktijk?
En dat bracht ons weer

bij een bezoek dat we 2 jaar
eerder hadden afgelegd aan
de Aquazoo in Leerdam.

Het bestuur van AV Discus, die
deze permanente tentoonstelling heeft gemaakt en beheert
was graag bereid om ons op 12
december gastvrijheid te verlenen. Immers, daar hadden we
vele schitterende aquaria waar
we niet alleen naar konden kijken, maar ook testen of we in
staat zijn een aantal mooie foto’s te maken.
We begonnen de avond met de
huldiging van Sjaak Kleinloog.
Hij is intussen ruim meer dan 40
jaar lid van de NBAT en daarom

kon Jan Wildeboer hem een zilveren veer uitreiken.
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Daarna begon Reginald met
een eerste uitleg over de fotograﬁe. Zijn tips richtten zich met
name op het fotograferen zonder ﬂits en het fotograferen onder een zodanige hoek, dat je
van buiten komende verlichting
niet ziet. En er zijn veel bronnen
van licht die een lastige schittering in je lens kunnen geven.
Doe dus thuis zoveel mogelijk
licht in de huiskamer uit en doe
de gordijnen dicht. Probeer zoveel mogelijk in de avond te fotograferen.
Ik ben vol goede moed begonnen. Nu heb ik een autofocus
camera en het is me duidelijk
geworden dat dat niet erg geschikt is voor aquariumfotograﬁe. De meeste foto’s waren
onscherp. Maar misschien zijn
daar nog wat tips voor te krijgen
tijdens de avond van 2 januari.
Dan is er de uitslag van de fotowedstrijd die Reginald heeft
uitgeschreven en gaan we horen wat het geheim is van een
mooie aquariumfoto.
Peter van der Ark

@@@@@@@@
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H

Nieuwjaars
beurs 2017

et nieuwe
jaar staat
voor
de
deur en voor de
Siervis is dat inmiddels een teken dat
de nieuwjaarsbeurs
aanstaande is.
We hebben de afgelopen maanden achter de schermen er
weer hard aan gewerkt
om ook in 2017 er een
mooie beurs van te maken. Inmiddels is bekend
dat er nog maar een paar
meter ruimte vrij is. Dat
wil zeggen voor wie nog
wil, moet er snel bij zijn.
Daarnaast kunnen we zoals elk jaar, alle hulp gebruiken bij de opbouw maar
ook bij het weer opruimen
van de materialen. Dus zet
zaterdag 21 januari en zondag 22 januari in uw agenda. Hoe meer zielen.. en vele
handen maken.. Enﬁn, u begrijpt het.

uiteraard ook publiek nodig.
Daa doen wij het nodige aan
maar we vragen ook van onze
leden om actief te zjn op dit
vlak. Dus nodig vooral uw omgeving uit. Ook hierbij geldt hoe
meer zielen..
Zijn er nog vragen of heeft u
nog ideeen, dan horen wij dat
graag!
GRAAG TOT 21 EN 22 JANUARI!!

Wij wensen u
en uw naasten
een

gezond,

hobbyrijk

en

liefdevol 2017
toe.

Last, but not lesst.. We hebben
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DE MONSTERACHTIGE MEERVAL
KOMT ER AAN

M

onsterachtige meervallen van een kleine
drie meter zijn straks
een normaal verschijnsel in de
Nederlandse rivieren, zo voorspellen kenners.
Met gemak happen ze een levende eend uit het water en
het wordt zelfs niet uitgesloten
gehouden dat de roofvis ook
een gevaar voor de mensen
kan gaan opleveren. De visduivels, zoals de dieren vaak
worden genoemd, zwemmen
veelal via het Rijn-Main-Donau kanaal vanuit Oost-Europa
naar het westen. Nu nog duikt
het monsterachtige dier sporadisch op in Neerlands wateren,
maar het aantal vangstmeldingen van vooral “jonkies” neemt
hand over hand toe. Het zal de
Culemborgse sportvisser en
biologieleraar J. Borgstein niet
verbazen als de “Silurus glanis”
zwemmende kinderen te grazen gaat nemen.
'Ik denk dat die dieren zich
tussen de kribben gaan nestelen. De omstandigheden zijn
daar ideaal, ondiep en relatief
warm water. Meervallen sla-

pen overdag in de modder en
ik denk dat we nog rare dingen
gaan beleven als je tijdens een
zomers zwempartijtje per ongeluk op zo'n dier gaat staan’
voorspelt Borgstein. Een klein
meervalletje van anderhalve
meter heeft in ieder geval geen
enkele moeite met een brasem
van een halve meter.

meter. 'Het water wordt steeds
schoner en dan komen die
soorten weer terug', weet Hol,
die als één van de weinige in
Nederland zijn brood nog op
de binnenwateren verdient. 'Ze
worden ook met het jaar groter
lijkt het wel'.

Natuurlijk weet Borgstein dat
de meerval in Nederland tot de
beschermde diersoorten behoort en vandaar dat hij het dier
intussen heeft teruggezet. Juist
het feit dat het dier beschermd
is zal er voor zorgen dat ze hier
echt groot gaan worden.

Ook de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) in Nieuwegein krijgt
steeds meer meldingen. Tegelijkertijd zegt voorlichter O. Terlouw van de OVB dat hem geen
gevallen bekend zijn in binnenof buitenland van aanvallen op
mensen. Borgstein schiet in
de lach: die kleine heeft mij in
mijn hand gebeten. En in een
OVB-bericht staat een verhaal
van een duiker, die het er op het
nippertje levend vanaf bracht
toen hij te dicht in de buurt van
het broedsel van een meerval
kwam. Dat gebeurde ergens in
de Donau waar volop meervallen zitten.

Binnenvisser W. Hol uit Beneden-Leeuwen signaleert ook
steeds vaker meervallen in zijn
netten. Onlangs had hij er nog
twee van meer dan een halve

Zowel Terlouw als Borgstein
dissen met groot gemak “verhalen” over de meerval op. Met
regelmaat sleuren de monsters
schapen en katten 'naar bene-

Die is in één hap weg. Borgstein heeft een meervalletje
van bijna een halve meter uit
de Lek gehaald. Een “tweezomerig” visje (ze kunnen 15 jaar
oud worden) dat al een keer
een vinger van Borgstein ernstig ontveld heeft.
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Hettuincentrum
complete

den. Vroeger zouden meervallen met enige regelmaat zelfs
huisvrouwen hebben verorberd
die de was in de rivier uitspoelden. Van enig visserslatijn zal
wel sprake zijn. Maar zulke verhalen komen
niet zomaar in
de wereld, beamen beiden.
Terlouw
vermoedt dat deze
“verhalen” ontstaan, omdat
een
meerval
er nog prehistorisch uitziet.
Groot, aalachtig met acht
bekdraden.
Een grote bek
zonder tanden.
In plaats daarvan heeft hij twee raspplaten,
platen met een heleboel kleine
tandjes, vergelijkbaar met heel
grof schuurpapier. Zijn prooi
slikt hij in één hap naar binnen
en dat gaat nogal luidruchtig en
vaak aan het wateroppervlak.
Dat kan nogal angstaanjagend
zijn.'
Om een of andere voor iedereen onduidelijke reden is er in
de ringvaart om de Haarlemmermeer en in de Westeinder
Plassen altijd een meervallenpopulatie geweest. Maar het
was altijd een piepkleine popu-

latie. Af en toe werd er één per
ongeluk gevangen. De grootste
die in Nederland ooit aan land
is gebracht was 1,70 meter
lang. De laatste jaren hebben
wij de indruk dat de populatie

meer geschikte plaatsen om eitjes uit te broeden. 'Holle oevers
en drijvende rieteilanden, daaronder komen de eitjes het beste tot ontwikkeling', vertelt Terlouw. Wat verder waarschijnlijk
een rol speelt is
overbemesting
door
boeren.
De overtollige
meststoffen komen in het water, waardoor
planten dood
gaan en brasem en andere
witvissen beter
gedijen.

Mogelijke oorzaken voor de
komst van de meerval naar
de vaderlandse binnenwateren zijn de warme zomers. De
meerval plant zich het beste
voort in relatief warm water. De
OVB vermoedt ook dat vissers
kleine meervalletjes meebrengen naar Nederland en ze in
afgesloten plassen uitzetten.

Roofvissen in
Nederland zijn
niet ongewoon.
Gemiddeld één
keer per jaar komt er bij de
OVB een melding binnen van
iemand die aangevallen is door
een snoek. Meervallen verschillen aanmerkelijk van snoeken.
Ten eerste zijn ze veel groter
en ogen ze monsterachtig. Een
ander groot verschil is dat de
snoek hetzelfde dag-en-nacht
ritme aanhoudt als mensen,
terwijl de meerval overdag
slaapt en 's avonds en 's nachts
zijn rooftochten houdt.

Verder speelt de natuurontwikkeling in de uiterwaarden een
rol. Daardoor komen er steeds

Snoeken jagen doorgaans
onopgemerkt door mensen,
terwijl meervallen hun prooi

daar behoorlijk is uitgebreid,’
meldt Terlouw.
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naar de oppervlakte jagen en
hem daar te pakken nemen.
Oost-Europese beroepsvissers
maken met een 'kwakhoutje'
handig gebruik van het feit dat
meervallen aan de oppervlakte
op jacht gaan. 'Met dat houtje
maken vissers een 'kwaakgeluid' waarmee ze het geluid
van een jagende meerval nadoen. Andere meervallen blijken daarop af te komen in de
hoop dat er wat te halen valt,’
meldt Terlouw.
Borgstein weet zelfs dat vlak
boven het water hangende kippen in het Oostblok als lokaas
dienen. Gelukkig houden meervallen niet van zonlicht en slapen ze het liefst op schaduwrijke plaatsen. Precies de plekken
waar mensen niet veel komen.
Daarom verwacht Terlouw niet
dat zwemmers een groot risico
lopen door een meerval te worden aangevallen.

Gelezen in maandblad van
Natuurvrienden, Zwolle.

@@@@@@@@

PAS OP!!! GARNALENCOCKTAIL. BESMETTINGSGEVAAR!!

D

e laatste tijd zie je heel
vaak kleine dwerggarnalen tijdens de keuringen in aquaria en ook in het
bondsblad staan de laatste
maanden regelmatig wat artikelen met de meest fraaie garnalen die momenteel met enige
regelmaat te koop zijn.
Wat bezielt iemand om dit soort
kleine en vaak vrij dure dieren
aan te schaffen. Nou het antwoord hierop is eenvoudig. Als
je deze dieren eenmaal hebt
gehouden ben je gelijk besmet
met het garnalen virus. Je begint met één klein bakje en voor
je het weet staat er een stelling
in een speciale kamer in huis.
Een van mijn eerste ervaringen met deze tak van de hobby
was tijdens een keuring in Aalsmeer. Bij één van de deelnemers stonden een aantal kleine
aquaria waar ik eigenlijk van
dacht dat ze leeg waren. Tot
de eigenaresse van de bakjes
tegen mij zei, leuk hé die bijtjes! Eigenlijk dacht ik dat ze me
in de maling nam, maar ze bedoelde de garnalen in het bak-

je, Caridina serratta of in het
Nederlands de bijengarnaal.
Een klein legertje van deze
garnalen waren in het bakje bezig om een stuk komkommer te
verorberen, bijzonder leuk om
te zien. Toen ik tegen haar vertelde dat ik het erg leuk vond
liep ze naar de keuken, pakte
een bakje en een netje en voor
dat ik het wist stond ik met een
jampot met een stuk of twintig
van deze garnalen in mijn handen.
Alsjeblieft zei ze nog en veel
plezier er mee. Nou daar sta je
dan aan het eind van de keuringsdag met een pot garnalen.
Eerst maar langs de club om
wat planten op te halen.
Onder andere javavaren, javamos, hoornblad en ook een
stukje wortelhout. Voor de zekerheid ook nog maar een liter
of tien oud water uit de stelling.
Eenmaal weer thuis bakje vullen, inrichten en afvullen met
leidingwater, daarna de dieren
over wennen en ze voorzichtig
loslaten in hun nieuwe onder-
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komen. Dan is het natuurlijk afwachten of het goed gaat, blijven ze leven, want het is nog
erg jong.
Na een dag zie je er dan veel
te weinig rondkruipen en ga je
de bak weer leeghalen om te of
ze er allemaal nog in zitten. Het
zijn namelijk meesters in het
verstoppen. Nou als je dan na
een week plotseling een paar
vrouwtjes met eieren ziet rondlopen, kan je, je geluk niet op.
Het enige wat je hoeft te doen
is afwachten tot dat het vrouwtje de larven loslaat.
Na ongeveer een maand was
het zover. De vrouwtjes waren hun eieren kwijt. Gelijk op
de knieën voor de bak om de
jongen te zien. Jammer niets!!
Geen eieren, geen jongen. Tot
op een gegeven moment ik het
bakje wilde schoonmaken en
de bodem wilde af hevelen met
een stuk slang. Het is dat mijn
oog viel op iets wat ineens voor
de slang uit wegschoot. Jonge
garnalen! Direct stoppen met
hevelen, emmer nakijken en ja
hoor ik had er al een paar de
emmer in gezogen. Gelukkig
allemaal nog goed gekomen.
Voor het zelfde geld kiep je de
jongen zo de WC in omdat je
eigenlijk geen idee hebt dat
jonge garnalen zo klein zijn.

Na verloop van tijd krijg je
steeds meer jongen en een
tweede bak erbij gekocht. Je
gaat je er een beetje in verdiepen en wat blijkt, er zijn nog
veel meer soorten garnalen onder andere de Crystal red. Dit is
een kleurvariëteit van Caridina
serratta maar dan rood en witte
banden. Prachtige dieren waar
moeilijk aan te komen was en
eigenlijk alleen maar bij een
aantal kwekers te koop werd
aangeboden. Toch kwamen er
gelukkig steeds meer van deze
dieren in de handel terecht en
heb ik ook maar een groepje
aangeschaft.
Volgens de mensen die hier ervaring mee hadden waren de
Crystal red's een stuk moeilijker te kweken dan de bijtjes die
ik op dat moment volop had.
Maar ook met de Crystal red
ging het voorspoedig en was
het aantal van twintig opgelopen naar een paar honderd.
U raad het al wat er gebeurde,
twee bakjes erbij de verslaving
neemt toe. Als je dan eens verder gaat zoeken op de verschillende site's over garnalen vindt
je daar alleen al een stuk of 15
kweekvormen van de Crystal
red. Variërend van gradatie C,
de oorspronkelijke vorm tot aan
gradatie SSS een super mooie
witte garnaal met een rode vlek

op de rug die dan een bloem
moet voorstellen.
Bedragen van $2500 worden er
dan ook voor betaald. Voor de
meeste van ons niet te betalen,
wil je een kweekgroep opzetten
heb je er toch een stuk of tien
nodig. Het is veel leuker om
met een groep gewone Crystal
red's te beginnen en zelf door
selecteren een steeds mooiere
groep te krijgen. Op die manier
heb ik dat ook gedaan en na
een selectie van een kleine duizend garnalen (lijkt veel maar
gaat best snel) heb ik inmiddels
een groep Crystal red gradatie
S. En ook deze S groep is weer
onderverdeeld door middel van
de patronen die de dieren hebben. Hoezo verslaving!!!
De volgende garnalen die ik
aanschafte was Neocaridina
heteropoda var. Yellow ofwel
de gele citroengarnaal een
prachtig dier met een diep gele
kleur. Ook het vuurgarnaaltje
Neocaridina heteropoda var.
Red kon niet aan mijn verzameling ontbreken en werd
aange-schaft. Dit vuurtje zoals
hij in de volksmond word genoemd vind ik persoonlijk een
van de mooiste. Het verbaast
me dan ook dat je hem zo weinig tegenkomt.
Filteren doe ik zelf met alleAV De Siervis - pagina 21

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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maal kleine elektrische binnen
ﬁlters. Maar het kan ook met
luchtﬁlters met sponsen. Vrij
makkelijk allemaal. Inmiddels
staat er een stelling met twaalf
bakken in een kamer, eigenlijk
wel veel werk maar gelukkig is
de badkamer dichtbij.
Makkelijk met verversen en het
schoonmaken van de ﬁlters. Als
één van de laatste aanwinsten
heb ik de blauwe tijgergarnaal
gekocht. In de winkel zie je die
zelden, maar een bevriende
kweker had nog een aantal
jonge dieren voor me gereserveerd.
Prachtig blauw met gele ogen
een aantal rode strepen, een
aanwinst voor de hobby.
Ook hier heb ik inmiddels een
aantal vrouwtjes met eieren
rond lopen, dus ik ben benieuwd wat dit gaat worden.
Garnalen dat is zeker, maar of
ze ook zo mooi zijn als de ouders moet je nog maar afwachten.

A.J. van Holstein, gelezen in
het clubblad van De Natuur in
Huis – Zwijndrecht
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Bezoek ook eens onze adverteerders.

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

