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Beste leden,

Op het moment van dit schrijven hebben we 
net een periode van 3 maanden avondklok 
afgesloten, de terrasssen zijn weer geo-

pend, winkels mogen weer bezocht worden. Steeds 
meer mensen zijn of worden Ingeënt Een positief te-
ken... toch? 

Enerzijds zeker, maar we merken ook dat we nog in 
wankele tijd leven, zeker als we naar de dagelijkse cijfers 
kijken. En hoezeer we er ook naar verlagen om elkaar 
in levende lijve te ontmoeten -‘een bijeenkomst in het 
MEK, wat was dat ook alweer?’- we zullen geduld moe-
ten hebben. Daarom hebben we in het bestuur besloten 
dat de komende bijeenkomsten zeker nog digitaal zullen 
plaatsvinden. We kunnen en willen geen onnodige risico’s 
lopen. Bovendien op dit moment laten de maatregelen het 
simpelweg nog niet toe. Maar we kijken zeker elke maand 
weer uit naar onze digitale bijeenkomsten. Zo ook komen-
de maand.

Voor de avond van 3 mei a.s. hebben we Michel Keijman
gevraagd en bereid gevonden om op ‘digitale wijze’ langs te 
komen. Michel Keijman is niet alleen een specialist in cich-
liden, hij is ook een specialist in het organiseren van bio-
toopreizen. Over de hele wereld heeft hij de leefgebieden van 
onze bieden bezocht en in beeldgebracht. Hij geeft daarbij 
niet alleen een beeld van de natuur, maar ook van cultuur en 
bevolking. Daarnaast geeft het ons een goed beeld over hoe 
we eigenlijk onze speciaal aquaria zouden moeten inrichten.
Dit keer zal Michel ons alles laten zien van het West-Afrikaan-
se land Guinee. De zoomlink is inmiddels door de secretaris 
verzonden.

Dus zien we u graag op 3 mei a.s. om 20.00 uur.

Uitnodiging





Verslag van de 
digitale 

bijeenkomst 
12 april jl

Digitale doe-
avond

Een doe-
avond, altijd 
een aparte 

avond met prakti-
sche demonstraties, 
tips en tricks. Voor 
ons de eerste keer 
om het eens virtueel 
te proberen en ik denk 

dat het goed is gelukt. We 
hadden een aantal presen-
taties klaar staan. 

De aftrap was voor Daniel. 
Daniel is een enthousiast 
houder van een zeewater 
aquarium. De vraag die hij 
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de groep stelde was: Is dat nou 
echt zo moeilijk en duur? Nou 
nee dus. Hij liet dit zien aan de 
hand van een eenvoudig stan-
daard aquarium dat overal te 
koop is, een bakje van 65 cm 
met 60 lier water.  Daniel liet 
zien hoe je eenvoudig daar-
in een biologisch binnenfi lter 
maakt met daarin verborgen 
een kleine eiwitafschuimer. 

Daarin een eenvoudig pompje 
met een capaciteit van 600 liter 
per uur. 

Dan water erin. Er zijn twee 
manier om zout water te ma-
ken. Ten eerste met kant en 
klaar zeezout dat je mengt met 
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kraanwater. Een paar dagen la-
ten staan om te rijpen en je kunt 
beginnen. Een alternatief is zelf 
het water gaan halen bij de 
Neeltje Jans. Daar is het water 
erg schoon en goed geschikt 
voor je aquarium. Je hebt wel 
een refractormeter nodig, een 
apparaat dat het zoutgehalte  
van het water meet. Voor tus-
sen de €30 en €100 heb je zo’n 
apparaat. Let wel op. Voordat 
je iest van leven in het aquari-
um gaat doen moet de ammo-
niak-concentratie (NH3) werke-
lijk nul zijn. Laat het aquarium 
dus rijpen.

Daniel had besloten een zoge-
naamd fl oating reef te maken. 
Dat is koraal dat niet op de 
grond ligt, maar als het ware 
vanuit de zijkant komt. Met 
een kleine ondersteuning kan 
je dat aan de zijkant van de ruit 
plakken met siliconenlijm. Hoe 
komt daar dan koraal op? Te-
genwoordig heel makkelijk. Er 
wordt massaal koraal gekweekt 
op een kunstmatig steentje, 
een zogenaamde fragplug. Je 
maakt een gaatje in de leven-
de steen en drukt daar de plug 
met koraal in en de natuur doet 
de rest. Hoeveel van de leven-
de steen heb je nodig. Er is een 
beetje een 1:10 regel. Voor het 
bakje van Daniel met 60 liter 
water kwam dat neer op 6 kilo 
levend steen.

Volgende stap. Geduld hebben. 
Eerst komt de Ugly phase. Al-
les wordt lelijk, gaat onder de 
bruine alg zitten en het lijkt he-
lemaal mis te gaan. Geen pa-
niek. Doe niets en wacht rustig 
af. Het gaat gewoon verdwijnen 
en dan begint alles te groeien. 

Wat betreft licht: Voor het aqua-
rium wordt dat tegenwoordig 
weergegeven in photosynthe-
tically active radiation (PAR). 
Dat is de lichtsterkte binnen de 
golfl engte van 400 tot 700 na-
nometer binnen ons lichtspec-
trum. Dat is het ideale groeilicht 
is voor de algen die bij de ko-
ralen leven. De meeste koralen 
kan je houden vanaf 200 PAR, 
maar sommigen kunnen ook le-
ven bij 100-150 PAR. (Hoe we 
PAR kunnen meten moet ik nog 
een uitzoeken).

Het bakje van Daniel draait nu 
naar tevredenheid. 

De tweede presentatie kwam 
van Jan, die voor corona wat 
reizen langs aquariumwinkels 
had gemaakt in Duitsland (Neu-
dorf) en langs Aqua-beek. Hij 
liet vooral veel mooie cicliden 
zien maar ook wat bijzonde-
re soorten van Nanostomus 
de revue passeren. Deze klei-
ne Nanostomus kan je in een 
mooie groep samen houden 
met wat grotere cichliden onder 

de voorwaarde dat je wel zorgt 
voor verschillende maten van 
voer.  Als we na corona weer op 
reis kunnen, zal het de moeite 
zijn om eerst eens bij dit soort 
winkels langs te gaan om te 
zien wat er te koop is en wat je 
kunt houden. Zie het maar als  
voorstudie.

De laatste presentatie kwam 
van Peter. Er waren in de ver-
eniging vragen gesteld over 
hoe de soorten aan hun naam 
komen.  De leer van het indelen 
en op naam brengen van soor-
ten noemt met de “taxonomie”. 
En eigenlijk werkt dit een beetje 
zoals we onze folders indelen 
binnen de windows verkenner 
van onze computer. Met dat 
verschil dat binnen de biologie 
de namen van die folders zijn 
vastgelegd. Van heel grof naar 
heel fi jn gaat het van Domein >  
Rijk > stam > Klasse > Orde > 
familie > geslacht > soort  

Voorbeelden: 
Domein: Virussen ; Bacteriën 
(geen celkern); Eukarioten (cel-
len met celkern)

Rijk: Dieren; Planten; Schim-
mels

Stam: Holtedieren; Platwor-
men; Weekdieren; Gewervelde 
dieren
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Klasse: Vogels; Reptielen; Am-
fi bieën; Zoogdieren

Orde: Knaagdieren, Primaten
Familie: gibbons (Hylobatidae)’; 
Hominidae (mensachtigen)

Geslacht: Homo

Soort: sapiens

Een voorbeeld van vissen:

• Domein: eukarioten
• Rijk: dieren
• Stam: gewervelden
• Superklasse: vissen
• Klasse: beenvissen
• Orde: baarsachtigen
• Familie: Cichlidae
• Geslacht:Apistogramma
• Soort: borelli

Een advies, ga als het weer 
mag naar Naturalis. Dat is ons 
Nederlandse instituut van de 
taxonomie met daarbij een fan-
tastisch museum. 

Er is recent een boek over uit-
gebracht onder de titel: Wie wat 
bewaard. De schrijvers: Menno 
Schilthuizen en Freek Vonk.

Peter van der Ark

Dat de gup vaak wordt 
gebruikt voor allerlei 
wetenschappelijk on-

derzoek is algemeen bekend. 

Dat de soort nu ook in een taal-
kundige rubriek als treff end 
voorbeeld wordt genoemd is 
echter nieuw. In het landelijke 
ochtendblad De Pers van 15 
september 2008 wordt dit kleu-
rige aquariumvisje genoemd in 
de taalrubriek “van Dale geeft 
antwoord”. Een deel van de 
rubriek is hieronder overgeno-
men. 

“Het eponiem” is niet de bena-
ming van de een of ander do-
pingsoort, maar een persoons-
naam die gebruikt wordt om 
een land, plaats, instituut of 
uitvinding mee te benoemen ́.

Een voorbeeld is hiervan is 
pasteuriseren dat is afgeleid 
van de uitvinder van dat pro-
cedé, Louis Pasteur

Onze taal biedt een onvermoe-
de rijkdom aan eponiemen. 
Laten we klein beginnen, bij de 
guppy. Dat is een klein aquari-
umvisje. Veel mensen schrijven 
guppy en denken dat het een 
verkleinwoord is zoals cluppie 
of puppy. Zo is zelfs het woord 
gup ontstaan.

Hiermee wordt taalkundig on-
recht gedaan aan dominee Ro-
bert John Lechmere Guppy, 
die het visje ontdekte in de wa-
teren van Trinidad. Wilt u dus 
nooit meer gup schrijven?

Daarna gaat het artikel verder 
over het bintje, maar die aard-
appelsoort is voor ons van min-
der interessant. In ieder geval
weten we nu dat we guppy 
moeten schrijven. Het taal- 
kundig foute gup is al zo inge-
burgerd dat we die naam ook 
maar blijven gebruiken.

We weten nu in ieder geval dat
guppy een eponiem is en we-
ten waarom dit een correcte 
schrijfwijze is.

Door: Kees de Jong Bron: De Uit-

stromer van AV Pronkjuweel

De Gup als eponiem
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Nieuws van de 
NBAT

(april 2021)

Nieuwe vissen en 
planten

Sicyopus discordipinnis

Komt uit het noorden van 
Nieuw-Guinea en de eilan-
den Normanby, New Hanover 
en Bougainville voor de 
noordoostelijke kust van Pa-

poea-Nieuw-Guinea.

Komen voor in snelstromend, 
zuurstofrijk water met veel ge-
steente. Max.Lengte 3cm. Kun-
nen in een groepje gehouden 
worden maar de mannetjes zijn 
licht terratoriaal. Waterwaarden 
22 tot 26℃, pH 6 to 7,5, Kh

Stiphodon surrufus

Deze kleine grondels zijn niet al 
te moeilijk te houden, mits aan 
enkele basisvereisten wordt 
voldaan. S. surrufus komt van 

de Filipijnen en wordt max 
3-4cm Stiphodon is net als Si-
cyopus discordipinnis een ge-
specialiseerde biofi lmgrazer. 

Sommige aquarianen hebben 
zelfs een open fi lterspons in het 
aquarium om een extra voed-
selbron te bieden.

Temperatuur:  22 – 28 °C pH:  
6,5 – 7,5  Inrichting aquarium, 
stenen en snelstromend zuur-
stofrijk water.
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Slakken voor en tegen
door Marion Philip-Bogg 

De reden waarom ik dit 
schrijf is dat op alle 
forums, in het Green 

Board van Dennerle, deze 
"roep om hulp" steeds weer 
klinkt: "Help -_ _ik heb slak-
ken!" en nadat ik op dergelijke 
berichten blijf reageren, maar 
soms de tijd, en steeds min-
der de wens heb om steeds 
weer hetzelfde aan iedereen te 
schrijven, begin ik de poging 
om dat in vorm te 
brengen, om het 
v e r m o e i e n d e 
probleem niet 
steeds opnieuw 
te hoeven her-
schrijven! 

Ik wil erop wijzen 
dat er al meer 
dan genoeg over 
dit onderwerp is 
geschreven, er is 
veel te vinden op www.drta.de 
in het "artikelarchief", maar he-
laas doen velen niet de moei-
te om zich een weg te banen 
door verdere links. 

Dus, laat me beginnen: 
Slakken bevinden zich onver-
mijdelijk in elk nieuw bassin, 
want men neemt ook slakken 
eieren mee met huis-planten 
en water-_planten, die men 
koopt. 

Er zijn veel verschillende soor-
ten slakken: bellenslakken, 
posthoorns, dakslakken (ook 
liefdevol Nöppis genoemd), 

bordslakken, appelslak-ken ... 
literatuur over hen, foto's van 
hen zijn te zien op www.wirbel-
lose.de. 
Over de verzorging van de 

slakken schrijf ik niet. De men-
sen die van slakken houden, 
sommigen hebben zelfs slak-
ken, om-_dat ze deze dieren 
leuk vinden, en ik hoef niets 
te vertellen over het nut en de 
schoonheid, dat weten ze zelf. 
Dus: de slakken die met de 
planten zijn gekocht, overleven 
ook de, in elk nieuw bassin.. 
En zelfs in een nieuwgebouwd 
bassin zal je kleintjes genoeg 

vinden die zich 
vermenigvuldigen 
in de eerste paar 
weken na hun aan-
komst. Net nadat 
de planten zijn ge-
plant, worden veel 
bruine bladeren ge-
vormd, die de slak-
ken graag eten (die 
anders in het bassin 
zouden rotten). 

Twee stappen verder: 
- Bassin heeft de nitrietpiek 
overleefd - de eerste vissen 
zijn er 
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- Er wordt goed gevoerd, de 
vissen zien er zo hongerig uit 
- en binnen de kortste keren 
komt de eerste "hulpvraag". 

Vooral beginners vinden het 
moeilijk om de hoeveelheid 
voed-_sel te geven die hun 
vissen nodig hebben. Wat ge-
woon te veel is, eten de slak-
ken (wat goed is, anders zou 
het overgebleven voedsel be-
derven en het water belasten) 
en dus komt het er gewoon op 
neer dat de slakken, goed ge-
voed zijn en voldoende nako-
melingen produceren. 

Dus nu zijn er te veel slakken 
(waar de "te veel" ook een vrij 
persoonlijk ding is).  De eer-
ste vragen over de 
vernietiging van de 
"pestgeesten" doen 
zich voor, laten we 
kort de meest voor-
komende vragen be-
antwoorden. 

Gif: 
Welk maakt niet uit, 
Maar doodt niet al-
leen de slakken, maar 
ook veel vissen, en 
ook de bacteriën, die 
belangrijk zijn voor het goed 
functionerende aquarium. 

Bovendien belasten de dode 

slakken het bekken, wat op 
zijn beurt kan leiden tot een 
mega-_algengroei (blauwalg) 

Slakkenval: 
Is kant en klaar te kopen, maar 
is ook het meest geschikt om 
kleine vissen aan te trekken, 
vooral alleen bodemvissen zo-
als meerval, modderkruipers 
....; zelfs middelgrote vissen 
kunnen meedoen, maakt niet 
uit. Als ze niet sterven van 
shock, dan ten laatste bij de 
poging om de vis uit de val te 
bevrijden, met onnodige stress 
voor de vis en voor de aqua-
riaan. Probeer een slakkenval 
onder water te openen zodat 
er niets met de vis gebeurt. 
Geloof me, de vingers begin-

nen te trillen en meestal is de 
"gevangen" hoeveelheid slak-
ken de stress niet waard. 

Kogelvissen: 
Ze eten zelfs slakken, dus ze 
willen met hun tanden stunten. 
Meestal brakwatervissen, ook 
moet er een constante voor-
raad slakken zijn. Wat als alle 
slakken worden gegeten? Heb 
je altijd genoeg slakken voor 
de kogelvis? 

Roofslak: 
Eet slakken: Deze dieren zijn 
niet heel erg groot, zijn erg 
hongerig naar beweging en 
pakken af en toe vissen. 

Huur een vis: 
Vaak gehoord .... maar wil je 
echt vissen om constant op-
nieuw besmet te worden? Bo-
vendien vind ik het onverant-

woordelijk om van 
een levend wezen 
een probleemoplos-
ser te maken voor 
wat je zelf verprutst 
hebt. 

Dus dat waren de 
dingen, de tips die je 
altijd krijgt aanbevo-
len. Alle vijf zijn niet 
zo geweldig, als je er 
echt over nadenkt. Je 
moet weten dat het 

aan jou alleen is, of de slakken 
het overnemen, of dat het con-
sistent is, geschikt voor je po-
pulatie blijft. 
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Ook in aanmerking genomen 
dat slakken veel nuttige ei-
genschappen hebben? of ben 
je gewoon overstuur door alle 
slakken? 

- Ze eten algen, overtollig 
voedsel

- Als een vis onopgemerkt 
sterft, wordt deze snel gede-
monteerd en belast het water 
niet. 

- Dode plantenbladeren wor-
den geëlimineerd 

Slakken helpen u dus het 
aquarium goed te laten werken 
zodat het water niet zo gemak-
kelijk bederft. 

Oké we zijn zover dat je slak-
ken in je aquarium accepteert, 
maar het is (waarschijnlijk door 
jou, je voeding) te veel gewor-
den. Je kunt ze vangen. Dit be-
tekent dat je een beetje uithou-
dingsvermogen moet tonen, 
maar het werkt. 

Slakken zijn vraatzuchtig, dus 
ze zijn gemakkelijk te voeren 
met voedsel. Als je veel meer-
vallen hebt, wordt het een bé-
tje moeilijker, maar het is te 
doen: 

1. Bord met voedseltablet 's 

avonds na het licht in het bas-
sin ‘s morgens voor het licht, 
met slakken eruit halen. 

2. Salade, gesneden plakjes 
komkommer op het oppervlak, 
vervolgens eruit halen met 
slakken. 

3. Leg wat voedseltabletten op 
de grond, kijk na een uur en 
haal de slakken weg
. 
4. Aardappel werkt zeer goed. 
Dit is met alle groenten, maar 
wie meervallen heeft, moet 
groenten kiezen waar meerval-
len niet van houden, bijvoor-
beeld aardappelen en wortelen 
(wortelen), de vindingrijkheid is 
niet beperkt, probeer wat het 
beste bij u past. Maar elk van 
de mogelijkheden moet conse-
quent enige tijd worden uitge-
voerd, anders lukt het niet. 

Dus: nu worden slakken ge-
vangen, wat doen ze ermee? 
Het zijn levende dingen, toch? 
en verdienen het om als zoda-
nig te worden behandeld. In 
het toilet, uitdrogen, in de rot-
zooi .... op de een of andere 
manier niet zo goed. 

Veel vissen eten graag geplette 
slakken. Dus voer de soep. Het 
was nogal een spontaan ver-
haal opgekomen, tussen water 

wisselen, slakken vangen, zo is 
het tot stand gekomen.

Ik maak in geen geval aan-
spraak op volledigheid. Er 
zijn zeker enkele methoden 
die aanvaardbaar zijn voor 
iedereen. Een beetje naden-
ken, vooruitdenken zal waar-
schijnlijk geen pijn doen, en 
misschien zien we slakken 
niet langer alleen als vijanden, 
maar als onderdeel van een 
goed functionerend aquarium. 
En wie weer boos wordt over 
de vele slakken: hij moet ge-
woon niet te veel voeren. 

Voor u gelezen en overgeno-
men uit het maandblad van 

Aquariumvereniging Aquavo 
uit purmerend 
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WELLINGTON - On-
derzoekers hebben 
drie soorten lichtge-

vende haaien ontdekt in de zee 
in de buurt bij Nieuw-Zeeland. 
Het gaat om de valse doorn-
haai, de duivelslantaarnhaai en 
de zuidelijke lantaarnhaai.

De soorten waren al bekend, 
maar dat ze licht konden geven, 
was nog niet bekend, meldt de 
Britse krant The Guardian op 
basis van onderzoek van de 
Belgische Université catholi-
que de Louvain.

De valse doornhaai kan 
180centimeter lang worden en 

is daarmee nu het grootst be-
kende gewervelde dier dat licht 
kan geven. De onderzoekers 
zeggen dat de ontdekking aan-
toont hoe weinig mensen nog 
weten van de diepe zee.

Deze haaien leven allemaal 
tussen de 200 meter en 1 ki-
lometer diep in het water, een 
gebied bekend als de sche-
merzone.

Het doel van de oplichtende 
buiken van de haaien is nog 
niet bekend. De onderzoekers 
denken dat de twee kleinere 
haaiensoorten het gebruiken 
als bescherming tegen aanval-

len vanuit de diepte. De valse 
doornhaai heeft voor zover be-
kend geen natuurlijke vijanden, 
dus die gebruikt het mogelijk 
om prooidieren te spotten. Ver-
der onderzoek moet dat uitwij-
zen.

Gezien de uitgestrektheid van 
de diepe oceaan en hoeveel 
lichtgevende organismen voor-
komen indit gebied, wordt het 
meer en meer duidelijk dat 
het produceren van licht op 
die diepte een belangrijke rol 
speelt in het grootste ecosys-
teem van onze planeet”, schre-
ven de onderzoekers. De diepe 
oceaan is ook het minst onder-
zochte ecosysteem.

Grote lichtgevende haaien 
ontdekt bij Nieuw-Zeeland
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Ledeninfo
Contributie (voor het jaar 2021)

Categorie Siervis Siervis + NBAT
Het Aquarium (digitaal)

Siervis + NBAT + 
Het Aquarium (digitaal + papieren versie)

lid € 35 € 51 € 76

jeugdlid € 30 € 38 € 63

huisgenoot € 15 nvt nvt

Het 60+ lidmaatschap is vervallen 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




