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Wij nodigen u graag uit voor een lezing over:

kreeften en garnalen 
door Adrie van Holstein.

Datum: maandag 6 januari 2020
Aanvang:  20.00 uur
Plaats:  MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

De aanwezigheid van kreeften en garnalen in 
onze aquaria begint steeds meer gewoon te 
worden. En waarom ook niet, in de natuur ma-

ken ze ook gewoon deel uit van het biotoop. En kijk maar 
eens op de beurzen. Daar is de aanwezigheid van stand-
houders die kreeften en garnalen verkopen een vanzelf-
sprekendheid.

Het mooie van kreeften en garnalen is dat het ideale op-
ruimers van rommel en soms ook algen kunnen zijn. Maar 
niet alle soorten zijn voor ieder aquarium geschikt.

Adrie van Holstein is een specialist op het gebied van kreef-
ten en garnalen gaat ons daar op 6 januari alles over ver-
tellen.

Graag zien we u maandag 6 januari a.s.

Uitnodiging
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Het viel 
onze spre-
ker ook 

dit keer weer op. 
Een volle zaal, met 
mensen van aller-
lei leeftijden. We 
zijn dus een levende 
vereniging. En met 
leden die ook blijver-
tjes zijn. Eddie Bo-

ven Kaarsmaker was deze 
avond 50 jaar bij de NBAT 
en kreeg daarvoor de Jan 
Wildeboer de jubileumspeld 

Verslag van de 
verenigingsavond 

van
2 december jl

van de NBAT opgespeld. Ge-
feliciteerd Eddie, wij jongeren 
moeten dat nog maar zien te 
halen.

Daarna was het woord aan 
Leo van der Meer. Leo is al 
jaren actief binnen Poecilia, 
de vereniging van kwekers en 
liefhebbers van levendbaren-
de vissen. De groep van le-
vendbarenden vinden we in de 

handel meestal als guppy’s, 
plaatjes en zwaarddragers. En 
dat zijn dan meestal allerhande 
kweekvormen. 
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Maar de natuur is veel rijker 
dan dat. De levendbarenden 
vormen eigenlijk een hele he-
terogene groep. De meeste 
soorten die we kennen komen 
voor in het gebied van Mexico 
tot aan Noordelijk Zuid-Ameri-
ka. En niet alleen op het vas-
teland. Ook op vele Caraïbi-
sche eilanden zoals Cuba en 
Trinidad en Tobago. Maar niet 
alleen daar, ook in een hele an-
dere regio namelijk Maleisië en 
Indonesië komen levendbaren-
de vissen voor in de vorm van 
(half) snavelbekken. 

Wat wel opvallend is dat in bei-
de regio’s een aantal soorten 
voorkomt in brak water. Dat 
zou kunnen verklaren waarom 
de soorten ook over eilanden 
zijn verspreid. Er is zeker een 
tolerantie voor zout. Een voor-
beeld is bijvoorbeeld de hoog-
vinkarper, die zich wel voort-
plant in zoet water, maar de 
jongen worden niet volwassen. 
Daarvoor moet je ook zout aan 
het water toevoegen.

Naast de brede verspreiding is 
er ook de grote verscheiden-
heid aan soorten en groepen. 
Zo zijn er de eierlevendbaren-
de, waartoe o.a. de guppy’s be-
horen. De jongen komen in de 
buik uit het ei en worden dan 
direct geboren. Bijzonder is dat 
bij deze groep slechts één be-

vruchting nodig is om vervol-
gens de komende 1,5 jaar jon-
gen te kunnen krijgen.  

Een andere groep vormen de 
hooglandkarpers (Gooeide). Zij 
hebben een navelstreng en de 
jongen worden pasgeboren als 
ze een centimeter lang zijn. Zij 
krijgen weliswaar minder jon-
gen, maar die hebben wel een 
grotere kans om te overleven.  
Van deze hooglandkarpers is 
het ook goed om te weten dan 
het prima draadalg eters zijn. 
Een goede combinatie dus 
met een aquarium van Mid-
den-Amerikaanse cichliden. 

Een groot geslacht is dat van 
Xiphophorus, de zwaarddra-
gers. Dit verwijst niet naar het 
zwaard aan de staartvin, maar 
naar het gonopodium. De groep 
kent in het wild vele soorten die 
in 2 hoofdgroepen te verdelen 
zijn: de Noordelijke, die lagere 
temperaturen verdragen (en in 
de zomer in uw tuinvijver ge-
houden kunnen worden) en de 
Zuidelijke die warmere tem-
peraturen nodig hebben. De 
soorten stammen af van twee 
hoofdgroepen en zijn door ver-
spreiding over later geïsoleerd 
geraakte gebieden verder ge-
evolueerd. Een aantal soorten 
kan pas echt van elkaar wor-
den onderscheiden op basis 
van DNA-analyse. Leo liet een 

flink aantal soorten de revue 
passeren. Daarbij ook de wild-
vorm van de Xiphophorus ma-
culata, het plaatje. In de natuur 
niet rood, maar mooi groenach-
tig bruin. 

Voor deze Xiphophorus-groep 
geldt over het algemeen, dat 
je in een aquarium slechts één 
of enkele mannen kunt hou-
den, met daarbij een veelvoud 
aan vrouwen. Wat algemene 
tips van Leo: Levendbarende 
tandkarpers zijn het beste te 
houden op een temperatuur 
van rond de 20 a 24 graden op 
enkele uitzonderingen na.  Het 
is ook goed melkzuurbacteriën 
aan het water toe te voegen. 
Daar hebben veel soorten baat 
bij. Buiten melkzuurbacteriën is 
ook aan te raden om wat koiklei 
toe te voegen. Dit alles wordt 
verkocht in de handel voor 
koi-vijvers.
 
Na de pauze toonde Leo een 
overzicht van de vele soorten 
en hun leefgebieden. Natuurlijk 
ook de endler-gup die ook in 
Suriname voorkomt. Ook weer 
opvallend. Sommige soorten 
leven alleen in ondiep water, 
anderen juist in dieper water. 
Het was een mooi overzicht 
van een vissengroep die eigen-
lijk meer aandacht verdient dan 
alleen de traditionele groepen.

Peter van der Ark



 Het complete    tuincentrum
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Nieuwjaarsbeurs

Eind januari is het weer zover, de inmiddels tra-
ditionele Nieuwjaarsbeurs. Na een succesvolle 
versie in 2019, zijn we erop gebrand dat ook 

de komende versie een succes wordt. En het is een 
succes in onze ogen als we na afloop kunnen consta-
teren dat we nog steeds een van de leukste beurzen op 
aquariumgebied van Nederland zijn. 

Maar zover is het nog niet uiteraard. Daarvoor moet nog 
wel eea gebeuren. We zijn weer goed op weg, de meters 
aan stands worden goed gevuld op dit moment, maar er 
kan nog steeds wat bij. 

En we hopen ook dit jaar weer op uw hulp. Op zaterdag 25 
januari voor de opbouw, maar ook op 26 januari tijdens en 
na de beurs. Een ding willen u beloven: we maken er weer 
een gezellige activiteit van voor de club. Dus noteert u deze 
data? Hartelijk dank!

 

We wensen u allen een ge-
zond, mooi en hobbyrijk 

2020!

En dat begint voor ons goed 
met de Nieuwjaarsbeurs. 

U komt toch ook?
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In deze tijd, waarin de be-
roemde Hollandse planten-
bak een centrale rol  inneemt 

in de aquaristiek wordt de lief-
hebber terzijde gestaan door 
een zeer uitgebreid assorti-
ment van geschikte aquarium-
planten.
 
In dit assortiment nemen de 
moerasplanten een vooraan-
staande positie in. Zij kleuren 
vaak mooier, hun bladvormen 
zijn schitterend en hun toe-
passingsmogelijkheden onbe-
grensd. 

Geen wonder dat de mees-
te aquariumhouders blindva-
ren op moerasplanten en hun 
aquaria hiermee vol zetten, af 
en toe voor het contrast afge-
wisseld met een bosje echte 
waterplanten. Toch is juist deze 
categorie aquariumplanten 
veel belangrijker dan de moe-
rasplanten die tegenwoordig 
de aquaria overheersen.
 
Het belang van waterplanten 
voor het aquarium is zo groot 
dat algemeen 

Het belang van echte waterplanten 

wordt geadviseerd om tenmin-
ste 50% van de plantensoorten 
in een aquarium uit echte wa-
terplanten te laten bestaan. Het 
belang van echte waterplanten 
(of zoals u wilt: zuurstofplan-
ten) wil ik met een aantal argu-
menten benadrukken. 

1) DECORATIE 
Een groep echte waterplanten 
is net zo decoratief als bijvoor-
beeld een groep Cryptocory-
nen of een straatje opgebouwd 
uit Vaantjesplanten. Wie heeft 
er niet een bos Vallisneria als 
hoekvuller of middenzone plan-
ten in het aquarium staan? 

Ook de zeer fijne bladkransen 
van Myriophyllum, Ceratop-
hyllum- en Limnophilasoorten 
worden vaak als sterk punt of 
zelfs als blikvanger gebruikt. 
Een groep waterplanten is net 
zo decoratief als een groep 
moerasplanten. 

2) SCHUILPLAATSEN 
Een flinke groep snel groei-
ende waterplanten biedt door 
de hoge opbouw schuilplaat-

sen aan vele jonge visjes, die 
daardoor relatief veilig kunnen 
opgroeien. Ook schuwe en op-
gejaagde vissen maken graag 
gebruik van een dichte bos 
waterplanten om er te kunnen 
schuilen. 

3) AFZETSUBSTRAAT 
Fijnbladige waterplanten wor-
den door een groot aantal vis-
soorten gebruikt om er hun ei-
eren in of te zetten. De eitjes 
blijven tussen de vele kleine 
blaadjes hangen en zullen dus 
niet op de bodem terechtko-
men, waar ze zullen worden 
opgegeten.

Ook beschermt de dichte blad-
structuur de eieren tegen ei-
errovers. Na uitkomst van de 
larven zullen deze voedsel vin-
den in vorm van infusoriën, die 
in enorme aantallen tussen de 
blaadjes leven. 

4 ) Z U U R S TO F L E V E R A N -
CIERS 
Ongetwijfeld de belangrijkste 
functie van waterplanten is de 
productie van zuurstof. 
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Dit zuurstof ontstaat als eind-
product wanneer de plant 
door middel van bladgroen 
(chlorofyl) glucose maakt uit 
water en kooldioxide. Dit pro-
ces wordt fotosynthese ge-
noemd. Bij dit proces speelt 
licht een onmisbare rol.
 
's Nachts zal de plant wegens 
gebrek aan licht geen zuurstof 
produceren, maar dit tijdens de 
ademhaling juist verbruiken. 
De plant produceert bij deze 
ademhaling koolzuur zoals 
alle ademende organismen dat 
doen. 

Om aquariumplanten gezond 
te houden moeten ze worden 
"gevoerd". Omdat aquarium-
water door de doorgaans grote 
hoeveelheid planten op relatief 
weinig water snel voedselarm 
raakt, zal om verhongeren van 
de planten te voorkomen de ge-
bruikte voedselvoorraad moe-
ten worden aangevuld. Aller-
eerst gebeurt dit ongemerkt bij 
de wekelijkse waterverversing, 
omdat het (geprepareerde) lei-
dingwater waarmee dit gebeurt 
rijk is aan voedingsstoffen. 

Dit kan eventueel worden aan-
gevuld met een vloeibaar be-
mestingspreparaat. Één van de 
belangrijkste voedingsstoffen 
voor planten is ijzer (Fe). Om-
dat dit in leidingwater slechts in 

onbruikbare vorm voorkomt en 
ook de meeste mestpreparaten 
geen bruikbaar ijzer bevatten, 
zal dit meestal apart moeten 
worden toegediend. 

Een tekort aan ijzer kenmerkt 
zich door gele, verkommer-
de bladeren die aangevreten 
lijken te zijn. Dit noemen we 
ijzerchlorose. Zoals reeds ge-
zegd, is koolzuur onmisbaar bij 
de productie van zuurstof. In 
aquaria die te weinig koolzuur 
bevatten groeien de planten 
dan ook slecht. 

De vissen, die bij hun ademha-
ling koolzuur produceren, zor-
gen meestal niet voor een grote 
voorraad, zodat in vele aqua-
ria 's middags een tekort aan 
koolzuur ontstaat en de plan-
tengroei dus dan stokt of zelfs 
stopt. Vele aquariumhouders, 
gebruiken dan ook C02-de-
pots, die een constante stroom 
koolzuur waarborgen. Dat ook 
dit nadelen heeft spreekt voor 
zich. De beplanting kan zo aan 
deze aanvoer gewend raken 
dat een tijdelijke of permanen-
te stagnering van de CO2-toe-
voer rampzalige gevolgen heeft 
voor de planten.

Overigens halen waterplanten 
niet alleen met hun vele bla-
deren voedingszouten uit het 
water; vele soorten met een 

bladrozet voeden zich in min-
dere mate ook via hun wortels. 
Een goed voorbeeld hiervan 
zijn Vallisneria soorten.

Vele drijfplanten zijn in grote 
mate van hun wortels afhan-
kelijk wat betreft hun voeding, 
terwijl de benodigde koolzuur 
via de drijfbladeren uit de atmo-
sfeer betrokken wordt. Genoeg 
reden dus om nooit de lange 
wortels van Pistia stratiotes of 
Ceratopteris soorten af te knip-
pen.

Pas de laatste jaren is bekend 
geworden, dat waterplanten 
niet alleen hun voedsel uit het 
water opnemen, maar dat ook 
ziektekiemen uit het water wor-
den gefilterd om de plant als 
voedsel te dienen. Dit is zonder 
twijfel een van de voornaamste 
redenen dat in florerende, goed 
beplante aquaria met voldoen-
de echte waterplanten zelden 
ziektes voorkomen. Net zoals 
hogere planten hebben ook 
groene algen deze gave.

Gelezen in maandblad van De 
Natuur in Huis, Zwijndrecht.

@@@@@
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Ledeninfo

Contributie (voor het jaar 2020)

Categorie Siervis Siervis + NBAT Siervis + NBAT + Het 
Aquarium (digitaal)

Siervis + NBAT + 
Het Aquarium (papieren versie)

lid € 35 € 51 € 55 € 76

jeugdlid € 30 € 46 € 50 € 71

huisgenoot € 15 nvt nvt nvt

Het 60+ lidmaatschap vervalt per 1 januari 2020
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

Deze nieuwsbrief komt mede 
tot stand door de bijdrage van onze 

adverteerders. 

Dank daarvoor! 


