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Uitnodiging?

D

Beste leden,

e maand september heeft ons geleerd dat
we de maatregelen die landelijk gesteld zijn
serieus moeten nemen. Hadden we aan het
begin van deze maand nog de hoop dat we in oktober in het Oelbert (op afstand uiteraard) bijeen konden komen, met de huidige ontwikkelingen rondom
het virus hebben we afgelopen week moeten beslissen dat fysiek bijeen komen er even niet in zal zitten.
Het bestuur vindt dat we onze verantwoordelijkheid
moten nemen naar onze leden. Zoals eerder gezegd, is
het MEK op dit moment ivm grootte niet een ideale optie, daarom hadden in het Oelbert een geschikte ruimte
gevonden om weer eens bijeen te komen. Hopelijk gaat
dat snel wel lukken. We houden u op de hoogte.
Blijven we dan nu stil zittten? Tuurlijk niet! We gaan door
met het ontmoeten via de digitale weg, Goed om te zien
dat er via onze whatsapp-groep regelmatig wat te lezen
valt. Ga vooral daarmee door! Nog niet in de groep aanwezig en u wilt dat wel? Laat het even weten aan het bestuur en we regelen het voor u!
Daarnaast gaan we door met het organiseren van meetings via jitsi. as. maandag 5 oktober organiseren we een
korte doeavond via deze weg. Pierre Oomes, lid van onze
vereniging, zal u eea uitleggen over onze hobby. En uiteraard is er ruimte voor vragen.
Via de digitale weg gaan we op maandag 5 oktober dus
deze doeavond organiseren. Onze seretaris heeft inmiddels
een mail met meer info verstuurd. U kunt om 19.45 uur inloggen en we beginnen om 20.00 uur.
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Verslag van de
digitale
bijeenkomst
07 september jl
Lezing: Het
Malawimeer
door Walter
Deproost

H

et was onze
eerste echte avond via
Jitsi. Het bleek nog
knap lastig om iedereen goed aan boord
te krijgen. Maar uiteindelijk was Walter goed
te horen en stond ook
zijn presentatie goed in
beeld.
Het Malawi meer is er
één van de zogenaamde
Oost-Afrikaanse riftmeren. Ook het Tanganjika
meer behoort ertoe. Deze
meren hebben een aantal zaken gemeen. Ze zijn
groot – het Malawimeer is
zo groot als België – diep
en het water bevat veel
zouten. Het tegendeel dus
van zacht water.

Walter heeft een aantal vangst
en film reizen gemaakt naar
Mozambique, een van de landen die aan het meer liggen.
Maar de heen en terugreis gaan
toch beter via Malawi en dan
van daaruit verder per boot.
Net als in de andere Oost-Afrikaanse meren vormen de cichliden veruit de grootste groep
vissen. Vroeger waren er een
aantal bedrijven actief die cichliden daar vingen en exporteerden. Helaas is de corruptie bij
het aanvragen van vergunningen zodanig geworden, dat
alle bedrijven zijn vertrokken.
Er komt dus nauwelijks nieuwe
aanwas uit die regio.
De reizen van Walter concentreerden zich rondom de eilanden Chizumulu en Likoma, die
hoewel liggend binnen de territoriale wateren van Mozambique, behoren tot Malawi. In die
regio zijn mooie ondieptes waar
je goed kunt vissen en fotograferen. Walter liet vele soorten
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de revue passeren. Ik heb helaas niet alle soorten kunnen
noteren. Maar de meeste soorten zijn goed te houden in het

aquarium en bovendien prachtig van kleur. Dus zeker een biotoop om eens te proberen en
misschien iets voor een volgen-

de tentoonstelling.
Peter van der Ark

Panterbaars

M

Aqua Zoo Leerdam

et Ons Natuur Genot
zijn we er al diverse
malen geweest, maar
Jan en ik zijn ook nog een keertje apart gegaan om de vissen
nog beter te kunnen bestuderen en om fotomateriaal voor
ons blad te vergaren. Als je
binnenkomt, zie een prachtig
groot zeewateraquarium.
Hierin zwemt o.a. de Cromileptes altives die zich enorm ging
uitsloven voor me. Nou dan
ontkomt ie er niet meer aan.
Eerst wat foto’s en dan de informatie erbij zoeken, zodat ik
een artikeltje aan deze vis kan
wijden.
Allereerst wil ik dan natuurlijk
weten waar en hoe de Cromileptes altives, ook bekend onder de namen Epinephelus altivelis of Serranus altivelis in de
natuur leeft.
Ik wist al dat het een straalvinnige vissensoort uit de familie

van zaag of zeebaarzen (Serranidae) is en ik dacht dat we
hem in Maleisië zijn tegengekomen bij de visexporteur.

Dus ging ik eerst eens die kant
op kijken en inderdaad leeft
deze vis in de Indische oceaan
maar ook in de Stille oceaan.
Ze komen, buiten de zeewateren rondom Maleisië, ook
o.a. voor bij Cambodja, China,
India, Indonesië, Japan, Singapore, Taiwan, Thailand, Papoea-Nieuw Guinea, Filippijnen, Vietnam en Australië. De
Panterbaars is een middelgrote vis die wel 70 cm groot kan
worden.
Zijn specifieke lichaamsvorm
zorgt ervoor dat hij niet snel te
verwarren is met andere grote
vissen. Het lichaam is enigszins plat en is relatief hoog.
Dit gedrongen en vreemde visuele effect wordt geaccentueerd door het specifieke profiel
met de langwerpige snuit. Dit

alles geeft hem een wat gebochelde uitstraling. De jongen
hebben een witte achtergrond
met ronde zwarte vlekken en
zwemmen voortdurend met
hun hoofd naar beneden. De
volwassenen hebben donkere
beige of grijze vlekken en kleine zwarte stippen over het hele
lichaam.
Zoals wel meer gebeurt bij zeevissen, worden de Panterbaarzen als vrouw geboren. Het
vrouwtje die het meest dominant is, zal transformerennaar
een mannetje.
Het is in principe een vreedzame vis maar in een kleiner oppervlak als een aquarium is het
verstandig om niet twee mannetjes bij elkaar te plaatsen,
beter is een mannetje met een
aantal vrouwtjes, als een harem, te houden. Ook kan deze
roofzuchtige baars agressief
worden als hij gehouden wordt
in een te klein aquarium.
Vervolg op pagina 12
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Huiskeuring
2020

H

et is inmiddels al een lange traditie aan het
worden, maar ook dit jaar zijn we voornemens een Huiskeuring te organiseren. En we
hadden ook ons dit jaar weer verheugd op een n nieuwe versie.
Totdat we de laatste persconferentie zagen rondom
de maatregelen betreffende Corona. Het virus is verre
van weg en we kunnen en willen simpelweg geen risico
nemen. Niet voor de bondskeurmeester, niet voor de
begeleiders maar zeker ook niet voor de deelnemers.
Bram Rosier zou de keuring verrichten. De datum was
zaterdag 17 oktober. We hopen op uw begrip voor deze
beslissing. Onze hobby is een mooie hobby maar onze
gezondheid staat voorop. We hopen op een later moment
de keuring wel doorgang te kunnen laten vinden.
Mbt de uitslagavond zijn we aan het beraden hoe dit in te
vullen. Mogelijk dat de keurmeester bereidt is om (via digitale weg) ons meer weg te wijzen in keuringsland. Ook spelen
we daarbij met de gedachte om de deelenemers te vragen
om wat fotomateriaal te laten zien van hun aquarium, om zo
toch een indruk te krijgen welke aquaria deel zouden nemen.
Enfin, wordt vervolgd uiteraard. Volgende maand vullen we dit
verder in.
Wij danken u hartelijk voor uw begrip.
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Hettuincentrum
complete

Vervolg van pagina 8

De volwassen Cromileptes altivelis is alleen geschikt voor de
extreem grote aquariums.
De Panterbaars is rif safe, zoals men dat noemt.
Hij zal de koralen
met rust laten. In
het wild gebruiken
de Cromileptes altivelis het rif als bescherming
tegen (nog grotere)
rovers en eveneens
als jaaggebied op
de kleinere vissen.

gen. Het water in het aquarium
dient een temperatuur te hebben tussen de 24 en 28 °c en
een soortelijk gewicht tussen
de 1.022 en 1.024. De Panterbaars staat op de Rode Lijst
van de IUCN als Kwetsbaar.

Bovendien heeft deze vis ook
veel te verduren
door afbraak van
zijn habitat. Tegenwoordig
zijn
er kwekerijen voor
deze vis, niet om
ze terug te zetten
maar om deze te
verhandelen voor
de aquaria.
Dus dit leidt niet
tot een toename
van de natuurlijke populatie maar
vermindert wel het
aantal gevangen
vissen voor deze
hobby. Het is een
schitterende
vis
en wanneer deze
vis in de juiste
omstandigheden
wordt gehouden
kan hij een behoorlijke leeftijd krijgen.

Hij zal alles eten
wat in zijn bek
past en wat hij kan
doorslikken. In het
wild leeft hij voornamelijk van garnalen, schaaldieren
en andere vissen.
Aangeraden wordt
dan ook hem niet
bij kleine vissen
en schaaldieren te
plaatsen daar deze
in het aquarium als
voedsel
worden
gezien.
Beter is hem alleen te houden
met grote robuuste vissen van
minimaal dezelfde afmetin-

gen voor zowel de aquariumhandel als voor consumptie,
daar in sommige landen de
Cromileptes altivelis helaas
graag wordt gegeten.

De reden is dat hij sowieso
al zeldzaam is, maar ook nog
eens veelvuldig wordt gevan-

Voor u gelezen in het maandblad van Ons Natuurgenot
Gouda.
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HYPHESSOBRYCON
FLAMMEUS

D

e
Hyphessobrycon
flammeus, met de Nederlandse naam Rode
Rio, is een populaire aquariumvis. En terecht, hij is gemakkelijk te houden en sociaal
ingesteld. Let bij de aankoop
vooral op de kleur; door inteelt
en snelle kweek zijn er
nogal wat Rode Rio's
die nog amper rood
pigment hebben.

De Rode Rio behoort
tot de familie der Characidae (Karperzalmen)
en de onderfamilie der
Tetragonopterinae en
komt voor in Brazilië, in
de omgevingvan Rio de
Janeiro. Hij bevolkt moerassen
en zowel grote als kleine stilstaande en langzaam stromende wateren.
Vorm en kleurtekening:
Het lichaam is vrij hoog en zijdelings sterk samengedrukt.
Grondkleur messinggeel, rug
olijfgroen, buik witachtig, achterste lichaamshelft fraai rood
iriserend. De vis heeft twee

Auteur: R. Hoofs
duidelijke schoudervlekken die
zich naar onderen versmallen;
min of meer kommavormig.
Als de lichtval gunstig is, wordt
een smalle lengtestreep zichtbaar. Met uitzondering van de
borstvinnen, zijn alle vinnen
prachtig rood. De rugvin heeft

een melkwitte voorkant, de
aarsvin een zwarte zoom. Bij
de vrouwtjes zijn de buik- en
aarsvinnen zacht rood, de laatste zonder zwarte zoom. Bij
de mannetjes zijn de buik- en
aarsvinnen bloedrood. Grootte circa 4 1⁄2 cm. De vrouwtjes
zijn wat groter dan de mannetjes.
De Rode Rio is zeer geschikt

voor het gezelschapsaquarium, dat niet groot hoeft te zijn.
Wel vragen deze vissen om genoeg open zwemruimte en een
dichte randbeplanting. Een
donkere bodem en gedempt
licht laten de kleuren van de
vissen veel beter tot hun recht
komen.
Deze levendige en populaire
scholenvisjes
behoren tot de meest
vreedzame aquariumvissen die we kennen.
Voorwaarde is wel dat
de vissen in een school
van minimaal 14 (20
of meer is beter) stuks
worden gehouden.
Solitair of in een te klein schooltje gehouden vissen kunnen
gedragsafwijkingen ontwikkelen, zoals agressie naar andere
vissen toe. Wetende dat deze
vissen in de natuur enorm grote scholen vormen en zich alleen dan veilig en goed voelen,
is het niet eerlijk om ze in het
aquarium met te weinig visjes
samen te houden.
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Geboortebeperking
bij vissen

O

nderzoekers van Burgers' Zoo hebben succesvol anticonceptie
toegepast bij een vissoort. Deze
wereldprimeur heeft ‘baanbrekende gevolgen’ voor de internationale kweekprogramma’s
van vissoorten, meldt de dierentuin.

teerd bij een vrouwelijke gevlekte adelaarsrog van de soort
Aetobatus ocellatus, waarvan
Burgers' Zoo de grootste kweker ter wereld is.

Het desbetreffende vrouwtje
had zich zo vaak voortgeplant,
dat
oververtegenwoordiging
van haar genen dreigde in de
Bioloog Max Janse en dieren- Europese populatie.
arts Henk Luten hebben een
anticonceptierietje geïmplan- Volgens de dierentuin kan met

behulp van anticonceptie een
veel gerichter populatiebeheer
worden uitgevoerd. Door de
genenpool gezond te houden,
hebben aquaria geen wilde dieren nodig om nieuwe genen in
een populatie te introduceren.

Gelezen in de maandbladen
van Azolla, Westland en Ciliata
Nieuws.

Voor uw agenda:
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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.

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

Deze nieuwsbrief komt mede
tot stand door de bijdrage van onze
adverteerders.
Dank daarvoor!
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