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Uitnodiging

I

Beste leden

nmiddels is het alweer november, we zijn al 3
kwart jaar niet meer samen geweest in fysieke
zin. Toch zien we een actieve club mensen die
met veel plezier bezig is met onze mooie hobby. Met
dank ook aan de digitale middelen die hebben. We
hebben het geluk dat we dit vanuit ons huis kunnen
doen. Was in het verleden de vaak gemaakte opmerking: “je kunt je bak nou eenmaal niet meenemen...”
wel eens een probleem mbt onze activiteiten. Nu, in
dit tijdsgewricht, waarin we min of meer gedwongen
zijn thuis te moeten werken en leven, is het een zegen
dat er een aquarium staat waar we er zowat dagelijks
verslag van kunnen doen.
We zijn ook blij met onze whatsapp groep. Er wordt veel
gedeeld over jonge vis, plantenruil en “hoe ziet jouw bak
er nu uit?” Binnen het bestuur is digitaal vergaderen de
norm geworden en dit loopt prima, hoewel deze media
nooit het ‘fysiek bijeenkomen’ zal verslaan. Maar blij met
de mogelijkheden, we kunnen contact onderhouden met
elkaar en daar gaan we zeker mee door.
We plannen onze activiteiten zeker door en hebben al een
mooie invullling voor de komende maanden. Maar allereerst nodigen we u uit voor de digitale bijeenkomst op
maandag 2 november. Normaliter zouden we nu de uitslag van de verenigingskeuring hebben door Bram Rozier.
Helaas kon de keuring door Corona niet doorgaan, maar we
hebben een oplossing gezocht. Bram heeft de foto’s van de
bakken van de meeste deelnemers ontvangen en zal via ons
platform de bakken van commentaar voorzien. We hopen er
zo toch een leuke avond van te maken. Onze secretaris 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
05 oktober jl.

W

e hadden eigenlijk
een goede oplossing voor onze vereniging gevonden
door het huren van
de Agora zaal in het
Oelbert, waar we
normaliter ook onze
beurs houden. Maar
de tweede corona-golf
zat er al aan te komen
en daarom hebben we
als bestuur moeten
besluiten om de avond
van oktober toch weer
virtueel via het Jitsi-systeem te houden.

aquariumhouden door Pierre.
Hij heeft sinds 2009 altijd hetzelfde aquarium van 125 lang
gehad. En omdat hij de bak
nooit tussendoor leeg heeft gehaald, konden we heel mooi de
hoogte en dieptepunten van de
ontwikkeling volgen.

En dat ging eigenlijk heel
erg goed. Pierre Oomes
was onze spreker deze
avond en door zijn technisch inzicht verliep de
avond zowel technisch
als inhoudelijk vlekkeloos.
Pierre had twee presentaties voorbereid. De eerste
ging over meer dan 10 jaar

De tweede rode draad wordt
gevormd door twee planten,
een groep Limnophila sessiliflora en twee Echinodorus horizontalis. Zowel de blauwe tetra’s als de genoemde planten
zijn al die tijd vaste bewoners
geweest van zijn aquarium. Het
werd wel duidelijk dat de bak
ups en downs kende, die voor-

Door al die jaren lopen er twee
rode draden door zijn aquarium. De eerste is een leuke
groep Parachoreidon simulans,
de blauwe tetra. In tegenstelling tot de neon tetra en de kardinaal tetra, vormt de blauwe
een hechte, bij elkaar blijvende
school. Het is bovendien een
prachtig visje.
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al terug te voeren waren op de
hoeveelheid tijd die Pierre aan
de bak kon besteden. Maar
natuurlijk zijn er door de tijden
heen ook andere bewoners geweest en vele daarvan ook voor

kwam de bak binnen als een
prefab Juwel bak, met een
eheim 180 liter per uur filter.
De verlichting van die bak was
te zwak, waarna hij de lampen verving door een 6500 K

Die ging over killivissen van
Zuid-Amerika. Zoals u misschien weet hebben lang geleden Afrika en Zuid-Amerika aan
elkaar vast gezeten. Een paar
miljoen jaar geleden zijn deze

2009 Een nieuw begin.
Juwel 240
2x TL-D 6500 Kelvin
Ehein pomp ca. 180 ltr/min
Bodem mix zand/ grind

langere tijd. Zo was er jarenlang
een groep Corydoras arcuatus
en een groep Nannostomus trifasciatus (waarvan per ongeluk
een deel van de groep bestond
uit een andere, verwante soort,
waar hij pas achter kwam toen
hij de echte trifasciatus, met de
rode vinnen, als aanvulling op
de groep kocht). Een andere
plant die al lang bij hem staat
is Pogostemon stellata. Een
mooie Aziatische fijnbladige
plant.

en een 10.000 K lamp. Vooral door die laatste kleuren een
aantal snelgroeiende planten
mooi roodachtig. Pierre doet
geen extra voeding in het water,
maar doet wel geregeld voedsel
capsules van Colombo (nutricaps) in de bodem. Dat blijkt
voldoende te zijn. In series van
foto’s liet Pierre bijvoorbeeld
zien hoe snel een blad van de
Echinodorus kan groeien. Binnen luttele dagen is zo’n blad
van niets naar meer dan 10 cm.

continenten van elkaar gebroken en is de Atlantische oceaan
ontstaan. U kunt dit op de kaart
nog zien aan de vorm van beide
continenten. Dat de natuur lang
één geheel bleef weten we bijvoorbeeld uit het feit dat cichliden op beide continenten voorkomen. En dat geldt ook voor
de killivissen.

Gek genoeg zijn de killivissen
van Afrika goed in onze hobby
doorgedrongen. We kennen allemaal Aphyosemion, Roloffia
Technisch was er ook wel het Na een korte pauze had Pierre en Nothobranchius. Maar Pieréén en ander te vertellen. Zo nog een tweede presentatie. re liet bijzondere foto’s zien van
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de Afrikaanse killi’s met daarnaast een Zuid-Amerikaanse
broeder die er in kleurenpracht
zeker niet voor onder deed. Zo
zijn er van het geslacht Rivilus
ruim 220 soorten. En wat dacht
u van prachtige vissen zoals

Austrofundulus,
Austrolebia,
Spectrolebias en Fundulus. En
vergeet niet het bekende blokvisje, de Jordanella floridae, die
zoals zijn naam zegt, uit Florida
komt. Deze behoort toch echt
tot de killivissen. Het was een

eye-opener dat er zoveel van
deze groep uit Zuid-Amerika
komt en we zien ze bijna nooit.
Misschien eens een poging
waard.
Pierre, bedankt voor deze
mooie en leerzame avond

Januari 2014

Februari 2018

27 September 2020
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Huiskeuring
2020 en andere
activiteiten??

T

ja..., zult u wellicht denken, gaat er nog wel
wat door dan? Met die vraag worstelen wij
ook. Uitgangspunt is uiteraard dat gezondheid altijd voorop staat. Maar binnen de grenzen van
wat mag en kan, blijven we zoeken naar manieren om
onze hobby in verenigingsverband te beleven.
Daarom, digitale bijeenkomsten blijven dus we organiseren. En we hopen uiteraard dat we in 2021 weer
fysiek bijeen kunnen komen. Maar wellicht kunnen we
met elkaar nog meer doen?
Zo willen we hier de oproep nogmaals doen om aquaria
thuis te fotograferen en te voorzien van een korte beschrijving. Het zou mooi zijn als we zo met elkaar ervaringen
binnen onze vereniging kunnen delen. En zo maandelijks
nieuwe inzichten. En als we dit mogen delen hebben er
meer leden plezier van.
Wat ook mogelijk is en wellicht ook meer inzicht geeft, is
een mede aquariaan eens te vragen om uw aquarium te beschrijven. En als we dat dan mogen delen, slaan we meerdere vliegen in een klap.
Tot slot staan we zeker ook open voor vragen, problemen en
oplossingen. En heeft u daar hulp bij nodig om dit op (digitaal)
papier te zetten. Geef een gil en we staan voor u klaar.
We zie uw bijdragen graag tegemoet!
Alvast dank namens de club!
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Hettuincentrum
complete

Filterzand als
bodembedekking

G

rind, zand, wel of geen
voedingsbodem? Wat
is de beste bodembedekking voor je aquarium?
Iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeur en smaak, maar ik
zweer bij filterzand.
Waarom is het een goede bodembedekker? Ik ga hieronder
enkele voordelen beschrijven,
zodat je filterzand op de bodem gaat gebruiken bij je eerstvolgende aquarium. Het grote
voordeel is dat het een kant
en klaar product is. Filterzand
is te koop bij de betere aquarium speciaalzaken, doe het
zelfzaken zoals Hornbach en bij
zwembad speciaalzaken.

aan te kijken. Door een stoffig
aquarium kan het filter ook snel
verstopt raken. Een dubbel
voordeel dus.

Natuurlijk is de bodemkeuze
niet afhankelijk van de planten
in je aquarium, maar ook van
de bewoners.

Wanneer je een aquarium vol
met planten hebt is dit ook een
ideale bodem. Planten wortelen
erg goed in deze bodem en het
slibt niet dicht, omdat de korreltjes dezelfde grootte hebben.
Vaak hoor ik aquariumhouders
die op zoek gaan naar een
goedkoper alternatief, zoals rivierzand of metselzand.
Hoewel het een mooie natuurlijke uitstraling heeft en niet duur
is, kunnen er na een aantal weken toch problemen ontstaan.
De bodem gaat dichtslibben en
de wortels van de planten gaan
rotten, met alle gevolgen van
dien. Planten doen het zelfs zo
goed in filterzand dat een voedingsbodem overbodig is.

Bodemvissen, zoals alle soorten Corydoras of andere meervalachtige, scharrelen de hele
dag over de bodem. Ook zijn er
veel Cichliden die bekend staan
om het graven in de bodem.
Wanneer de bodem bestaat uit
grof of scherp grind kunnen de
bek of baardharen van de vissen beschadigen. Niet fijn voor
de vissen en ook geen mooi gezicht voor jou. Filterzand heeft
gladde, kleine korrels die perfect zijn voor deze vissen.
Het laatste voordeel van filterzand vind ik nog altijd dat het
zo natuurlijk oogt. Het lijkt veel
op zand, maar het is eigenlijk
een hele fijne soort grind.

Bij zwembad speciaalzaken
hoor ik u denken. Dat is juist,
want in speciale filters voor het
zwembad wordt dit zand gebruikt. Het kan in één keer in
het aquarium en hoeft niet uit- Bij planten die wat extra voegespoeld te worden. Het water ding verlangen kun je kleibolleUit: Groot Hoogvliet, Hoogvliet
blijft helder en je zit niet dagen- tjes bij de wortels stoppen.
en Ciliata Nieuws.
lang tegen een stoffig aquarium
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Hyphessobrycon
cyanotaenia

D

Hij bezit 16-19 vertakte anaal
vinstralen en 2-4 grote tanden.
Hij heeft een relatief hoog lichaam en een klein oog. Het
is geen grote vis. Het mannetje
kan slechts een lengte bereiken
van ongeveer 3,3 cm en het
vrouwtje wordt niet groter dan
2,8 cm. Het mannetje is over
het algemeen kleurrijker en helderder dan het vrouwtje.

eze soort leeft o.a. in de
Rio Papagaio, een zijrivier van de Rio Juruena
en in de Rio Guama in het Amazone gebied van Centraal Brazilië. Ze zoeken in de rivieren de
gedeelten uit waar veel bomen
groeien en in langzaam stromende zijrivieren. Het water in
deze biotopen wordt vaak goed
voorzien van tannine en andere
stoffen die vrijkomen uit ontbin- Deze soort is zeldzaam in de
dend organisch materiaal waar- aquariumwereld. Niet zozeer
omdat het moeilijk is om deze
door het water vrij zuur is.
vis in een aquarium te houden,
De Hyphessobrycon cyanotae- maar waarschijnlijk wordt hij
nia onderscheidt zich van zijn weinig aangeleverd. Wanneer
soortgenoten door een duide- je het geluk hebt deze vis aan
lijke cyaankleurige mid-latera- te treffen en je wilt deze in een
le streep op het lichaam, die aquarium houden, dan is het
loopt van het oog tot de mid- wenselijk een bak te hebben
delste caudale vinstralen. Ook met minimaal een formaat van
ontbreekt bij dit visje de be- 60 x 30 x 30 cm.
kende langwerpige vlek achter de kieuwen en de donkere
pigmentatie in het oog, die de
meeste van zijn soortgenoten
wel hebben.

Een dicht beplant aquarium
kan hier veel aan toe bijdragen.
Maar ook het aanvullen met
wortels en bladeren zorgt voor
de juiste leefomstandigheden.
Donker en zanderig substraat
verbetert de kleuren van de vissen nog meer.
Helaas is de natuurlijke voeding
van deze Hyphessobryconsoort
niet bekend, maar in het aquarium kunnen ze gevoed worden met zowel droogvoer als
incidenteel levend voer of zelfs
bevroren voer. Vanwege hun
kleine bekjes moeten de vlokken met de vingers fijn worden
gewreven en de diepvriesproducten fijn worden gehakt.

Het water dient zeer zacht te
zijn met een pH tussen de 4,0–
5,5 en de GH < 3. De temperatuur mag schommelen tussen
Om de vissen mooi op kleur te de 24–28 o C. Het is een rustige
krijgen is het belangrijk dat er vis, al kunnen de mannetjes onvoldoende schuilplekken in het derling wel een heel territoriaal
aquarium zijn zodat ze zich vei- gedrag vertonen wat kan leiden
lig voelen.
tot behoorlijke gevechten.
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Voor uw agenda:
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Maar voor andere medebewoners wordt hij als vreedzaam
gezien en kan hij goed worden
gehouden met vissen van dezelfde grootte.

het mannetje ’s morgens vroeg
het vrouwtje zal verleiden om
haar eitjes te leggen die hij dan
zal bevruchten. De meeste eitjes zullen naar de bodem zakken alwaar ze binnen 3 dagen
Belangrijk is om deze vis in een uitkomen. De larfjes zwemmen
flinke school te houden, waar- al binnen 48 uur vrij in het aquabij 10 exemplaren als minimum rium.
wordt gezien. Pas dan tonen ze
hun natuurlijk gedrag en komen De ouders vertonen geen ouhun kleuren prachtig uit.
derlijke zorg, dus de kans dat
de jongen worden genuttigd
Om te kweken is bekend dat door medebewoners en zelfs

door de ouders, is groot. Beter is het een paartje apart te
zetten en deze op tijd uit het
kweekbakje te verwijderen.
Als alles optimaal is, kunnen
deze mooie visjes wel 3 tot ruim
5 jaar oud worden.

Margie van der Heijden. Uit: de
maandbladen van Ons Natuurgenot en Ciliata
Nieuws.
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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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