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Beste leden,

Ontwikkelingen gaan op dit moment snel. Zo     
zijn er op dit moment al meer dan 9 miljoen 
prikken gezet. Gaan morgen musea, thea-

ters etc. weer open. Wel volgens regels maar toch.. 
Alle reden om de zomer met vertrouwen tegemoet te 
zien. 

Zijn we er al dan? Dat is nog te vroeg om te zeggen 
lijkt ons. Immers het virus is nog zeker niet weg, de be-
smettingen nemen af maar voorzichtigheid is en blijft 
geboden. We hebben daarom besloten om de komende 
avond, 7 juni, nog online te organiseren. Maar we kunnen 
ook melden dat we met vertrouwen uitkijken naar de zo-
mer en hopen dat we een mooie start met extra activiteit 
kunnen organiseren in augustus. U wordt op de hoogte 
gehouden.

Vlak voor de aanvang van de zomer doen we nog eens een 
doe avond, maandag 7 juni. Tijdens deze avond gaan we 
3 onderwerpen behandelen:
-Reginald en Jan hebben het plan opgevat voor het maken 
een serie van interviews bij leden thuis. Zij laten wat eerste 
highlights van dit interview zien.
-Peter van der Ark heeft een afgietsel gemaakt van boom-
schors om apparatuur aan het oog te kunnen onttrekken. Hij 
zal aan de hand van foto’s het hele proces laten zien. Heel 
toepasbaar voor vele aquaria.
-Ten slotte laten we foto’s zien van de laatste vier tentoonstel-
ling die we hebben georganiseerd. Het doel: ideeën verzame-
len voor de volgende tentoonstelling van 2023.
Een mooie avond om vervolgens de zomer in te gaan. De link 
is inmiddels door onze secretaris verzonden.

Dus zien we u graag op 7 juni a.s. om 20.00 uur.

Uitnodiging





Verslag van de 
digitale 

bijeenkomst 
3 mei jl

Lezing van Mi-
chel Keijman over 
Afrikaans Guinee.

Pe r s o o n l i j k 
houd ik van 
deze “bio-

toop lezingen”. Ze 

hebben iets toeristisch 
en cultureels maar voor-
al ook veel over de natuur 
en natuurlijk onze hobby, 
de vissen. Michel organi-
seert al een aantal jaren 
groepsreizen voor aquari-
anen naar gebieden waar 
onze vissen vandaan ko-
men. Meestal zijn dat dan 
groepen van tussen de 10 
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en 20 deelnemers uit verschil-
lende landen. Dit zijn geen luxe 
reizen. Je moet bereid zijn uren 
te hobbelen over vrijwel onbe-
gaanbare wegen, te ploeteren 
in modderige rivieren of je juist 
staande te houden in stroom-
versnellingen. Maaltijden zijn 

eenvoudig en als je geen bier 
kunt krijgen, moet het maar wa-
ter zijn uit de fl es. 

Maar dan heb je ook wat. Neem 
nu Guinee, waar de avond over 
ging. Het is een slecht ontwik-
keld en vaak vies land. Er is 
nauwelijks infrastructuur. Maar 
de mensen zijn bijzonder aardig 
en heel gastvrij. Wel is het leger 
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overal aanwezig met controle-
posten. Het was dan ook es-
sentieel om een aanbevelings-
brief van het ministerie mee te 
hebben om soepel langs alle 
controles te kunnen. Verder is 
het een schitterend land met 
mooie rivieren en veel vis. Het 

grootste deel van het land be-
hoort tot het stroomgebied van 
de Niger. 

Wat me het meeste opviel was 
dat het grootste deel van het 
land bestaat uit droge savan-
ne. Daar zou je niet zo gauw al 
die mooie rivieren verwachten. 
Maar die liggen er wel degelijk 
en dan in dalen omgeven door 
oases van groen. 

De eerste bestemming was Fa-
ranah, 440 km van de hoofd-
stad Konakry. Dat je 12 uur 
moet rijden om die 440 km te 
overbruggen, zegt iets over de 
staat van de wegen. Maar in de 
rivieren daar veel vis. Meerval-

len van het geslacht Chilogla-
nis, bijzonder gevormde verte-
genwoordigers van de groep 
van olifantsvissen, karperzal-
men van het geslacht Nan-
nocharax, barbelen van het ge-
slacht Enterobius - dat tot voor 
kort gewoon Barbus heette - en 

natuurlijk veel cichliden. 
Daarna stapsgewijs weer terug 
richting de hoofdstad. Michel 
liet ons de vissen zien van gro-
tere rivieren zoals de Sinbalis, 
Kolenten en Konkouré.  Maar 
ook kleine beekjes in verborgen 
hoekjes in het bos. 

Daar vond men bekende en 
minder bekende cichliden: Ano-
malochromis thomasi (die ook 
rondzwom in onze grote ten-
toonstellingsbak), Hemichromis 
soorten (die we beter kennen 
van de H. bimaculatus, rode 
Acara), Pelvicachromis-soorten 
(oftewel de roodbuik cichliden, 
ook in onze tentoonstellings-
bak te zien) en Tilapia’s.  Maar 

laten we vooral niet vergeten 
waar West-Afrika beroemd van 
is: Killy-vissen. Er werden vele 
blauwoogjes (Aplocheilichtys), 
epiplatys en Aphyosemions ge-
vonden. Soms zelfs nog vrijwel 
onbekende soorten. 

Naast de vissen kregen we ook 
mooie onderwateropnames 
te zien. En steeds maar weer 
blijkt, dat het mooie georgani-
seerde biotoopje dat we in onze 
aquaria maken, niet lijkt op wat 
er in de natuur te zien is. 

In de natuur van Guinee zagen 
we wel wat bossen waterplan-
ten bij stroomversnellingen en 
Anubias aan de oever, maar 
verder leven onze vissen tussen 
de stenen, afgevallen bladeren  
en wortels. En vaak is het daar 
onder water bijzonder druk met 
vissen. 

Ten slotte werden er natuurlijk 
ook vissen verzameld om mee 
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te nemen en mee te kweken. 
Vaak gaat dat goed als je met 
behulp van polystyreen dozen 
de vissen wat koel houdt (wa-
tertemperatuur is vaak 25 C 
terwijl de buitentemperatuur 35 
C is) en in de hotelkamer dat 

alles van lucht en vers water 
voorziet. 

Toch zijn er ook soorten die niet 
zo stressbestendig zijn en dan 
overleeft slechts een enkeling.

Het was weer een hele leerza-
me lezing. We werden zelfs een 
beetje aangestoken om zo’n 
reis toch eens te maken. 

Peter van der Ark

Nieuws van de 
NBAT

(juni 2021)

Nieuwe vissen en 
planten

Hyphessobrycon myrmex sp. 

Dit fraaie visje wordt gevonden 
in de Rio Formiga, de boven-

loop van de Rio Juruena , het 
Rio Tapajós-bekken en Mato 
Grosso, Brazilië. De vrouwtjes 
zijn lichter van kleur. Ze worden 
max. tussen de twee en drie 
centimeter. Voor het eerst be-
schreven in 2017.

Neolebias powelli 

Dit is een klein blijvende vis die 
wordt gevonden in Afrika. Met 
name in het gebied van Zuid 
Nigeria en de Nigerdelta. Met 
een maximale lengte van on-
geveer drie centimeter is deze 
vis uit de orde: Characiformes 
(Karperzalm-achtigen) en fami-
lie Distichodontidae (hoogrug-

zalmen) een aanwinst voor de 
hobby. Het is een vreedzame 
, klein blijvende soort die het 
beste  gehouden kan worden 
met andere kleine en rustige 
vissen.  

Ze leven in kleine groepjes en 
de mannetjes houden er een 
niet al te groot territorium op 
na.
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Het is inmiddels al een lange traditie aan het 
worden, maar ook dit jaar zijn we voorne-
mens een Huiskeuring te organiseren. We 

gaan er van uit dat de maatregelen dan zeker zover 
versoepeld zijn dat we deze keuring op de ons ver-
trouwde manier kunnen organiseren.

We hebben inmiddels ook al de keurmeester vastge-
legd, geen onbekende nl. Bram Rozier. Ook de datum 
is inmiddels bekend: 16 oktober.

We vragen u nu al om aan te melden, voor zover dat 
nog niet gebeurd is uiteraard. Aanmelden kan op eenvou-
dige wijze door een mail te sturen naar info@desiervis.
nl. Deelname is gratis uiteraard. Mochten er vragen zijn, 
stel ze vooral. We zien uw vragen graag komen en geven 
graag antwoord.

De keuring geschiedt volgens de regels die zijn opgesteld
door de NBAT en vastgelegd in de keuringswijzer. Voor meer
informatie over deze richtlijnen kunt u ook terecht op:

https://www.cbkm.nl/download.html

Voorop staat dat meedoen altijd belangrijker is dan de wed-
strijden vooral dat het leuk en leerzaam moet zijn om mee te 
doen. Dit is onze boodschap elk jaar weer ook aan de keur-
meester.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!

Oproep 
Keuring 2021
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Hylopanchax stictopleuron
Uit de bladen van A.V. Aquavo, Purmerend en Ciliata Nieuws

Een zeldzame verschijning 
binnen de aquarium-
hobby. Het zijn scholen 

vormende,eierleggende tand-
karpers. Hylopanchax species 
komen voor in de Democrati-

sche Republiek Congo, Gabon, 
Congo Brazzaville en de Cen-
traal Afrikaanse Republiek. 

De komt voornamelijk in de 
Alima en Likouala rivierstelsels 
voor. Tot nu toe worden er een 
vijftal soorten onderscheiden: 
moke, ndeko, leki, silvestris en 
stictopleuron. Er zijn nog meer 

typen, echter deze zijn nog niet 
wetenschappelijk beschreven.

Hylopanchax stictopleuron is 
enkele malen commercieel ge-
importeerd. De stictopleuron is 

een langgerekte, maximaal 5 cm 
lange vis. De schubben hebben 
een donker gekleurd randje. De 
staart en de vinnen variëren van 
blauw tot bloedrood. Mannen 
hebben meer kleur, zijn gemid-
deld groter en hebben een ka-
rakteristieke zwarte punt bij het 
begin van de aarsvin.

De vissen komen voor in stro-
mende ondiepe riviertjes met 
veel bladafval in de minder 
stromende delen met af en 
toe wat planten. Veel schaduw 
door overhangende vegetatie 

en stromend water zorgen voor 
lage watertemperaturen en een 
hoog zuurstofgehalte. Door het 
bladafval lijkt het water wel op 
thee met de bijbehorende lage 
pH en geleidbaarheid van het 
water.

Het importeren wordt slecht 
verdragen door de vissen. Ze 
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komen vaak zeer verzwakt en 
ziek aan bij de groothandel. Als 
het lukt om enige exemplaren 
te bemachtigen, is de beste 
verzorging noodzakelijk om ze 
de eerste weken te laten over-
leven. 

Het water moet sterk stromen, 
een lage pH, 20 tot 22o C en 
een lage geleidbaarheid heb-
ben. Het beste is een pH van 5 
tot 6 en de geleidbaarheid on-
der de 100 ppm. Het toevoegen 
van Catappa bladeren is aan te 
bevelen.

De vissen hebben niet genoeg 
aan droogvoer. Vooral zwarte 
muggenlarven, watervlooien, 
Cyclops en artemia’s worden 
graag gegeten. Zodra de vissen
aangesterkt en geacclimati-
seerd zijn, beginnen de man-
nen territoria in te nemen. De 
rode eitjes worden afgezet op 
planten, wier en bladeren. De 
incubatietijd is ongeveer 2,5 
week. De eieren kunnen met de 

vingers opgepakt en verzameld 
worden. De wat oudere, meer 
uitgeharde eitjes zijn beter be-
stand tegen aanraken. Vers ge-
legde en daarna verzamelde ei-
tjes gaan vaak schimmelen.

De incubatie en opfokken van 
de jongen geeft het beste re-
sultaat bij 20 tot 22C en zeer 
zacht, zuur water, pH 5,5 en 
geleidbaarheid van 25 ppm. Als 
het water een hogere pH en ge-
leidbaarheid heeft, ontstaan er 
verhoudingsgewijs meer man-
nen dan vrouwen. De larven 
eten het levende en kant en 
klare voedsel dat naar binnen 
past. De eerste dagen infusie 
en vloeibaar voedsel, maar al 
heel snel artemia, azijnaaltjes 
en dergelijke.

Opvallend is dat de vissen een 
zeer beweeglijke ruggengraat 
hebben welke ze zelfs in staat 
stelt om een stukje achteruit te 
zwemmen. Het nadeel is dat ze 
gemakkelijk hun ruggengraat 

beschadigen tijdens het van-
gen met een netje.

Het ene mannetje ontwikkelt 
een rode staart en de andere is 
juist meer blauw. Het is niet te 
zeggen of het erfelijk bepaald 
wordt of met dominantie te ma-
ken heeft. Afwisselend is het 
wel!

Het beste kunt u een mooie 
school van zo’n 15 vissen in 
een 120 tot 150 cm bak hou-
den. Geen verwarming, fl inke 
stroming, Anubias en veel bla-
dafval. Af en toe wat zonlicht in 
de bak. Vooral in zonlicht komt 
de kleurenpracht van deze vis-
sen fantastisch mooi uit.

De vissen worden niet echt oud 
(2 jaar). Dus als u gedurende ja-
ren van ze wil blijven genieten 
is het raadzaam ze regelmatig 
na te kweken of de larven die 
vlak onder het wateroppervlak 
zwemmen te verzamelen en op 
te kweken.
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WITTE STIP 
(ICHTHYOPHTHIRIUS MULTIFILIIS)

Wie heeft er niet van 
witte stip gehoord? 
Iedereen toch? En 

de schrik zit er bij veel mensen 
in, maar dat is tegenwoordig 
niet meer nodig, want er zijn 
eenvoudige manieren van be-
handeling.

Witte stip is een eencellige pa-
rasiet (ciliaat) die zo met het 
blote oog niet te zien is. Pas 
na een infectie bij de vis-sen 
gaat de huid woekeren waar-
bij je dus witte stippen van een 
0,2 – 2 mm ziet op vinnen, huid 
en kieuwen zoals op bijgaande 
foto is te zien.

Hoe krijg je zoiets in je bak? 
Nou daar kunnen diverse oor-
zaken voor zijn. Wij kregen re-
cent in onze bak met dit pro-
bleem te maken nadat we een 
paar Marmer Bijlzalmen had-
den aangeschaft bij een gere-
nommeerde zaak. Er was niets 
aan deze vissen te zien, tot-
dat na enkele dagen een deel 
van onze Kardinaal tetra’s zich 
wat vreemd gingen gedragen. 
Vooral de huid schuren tegen 

planten en, 
tot onze grote 
verwondering, 
zelfs tegen de 
rug- en staart-
vin van de La-
beo bicolor. 
Toen we na 
een twee da-
gen wat beter 
op gingen let-
ten zagen we 
witte stipjes 
op een aantal 
Kardinalen verschijnen, en ook 
op slechts 1 Bijlzalm. Toen wis-
ten we dus hoe laat het was.

Nu hebben we altijd Stip Stop 
in voorraad dus geen pro-
bleem. Twee opeen-volgende 
dagen de voorgeschreven do-
sering in de bak gevoegd en 
na drie dagen geen stip meer 
te zien. U moet er wel op let-
ten dat in het fi lter geen actie-
ve stoff en zoals kool of andere 
stoff en aanwezig zijn want dan 
worden de medicijnen eruit ge-
fi lterd. Gewoon dus enkel fi lter 
watten gebruiken.

Na een dag of 5 een fl inke hoe-
veelheid water verversen, en 
daarna actieve kool in de fi lter, 
want dan mag/moet het medi-
cijn er weer uit.

Er zijn ook wat andere manie-
ren om witte stip te lijf te gaan 
zoals de water-temperatuur in 
de balk tot boven de 30 graden 
Celsius te verhogen, maar daar 
kunnen niet alle vissen goed 
tegen. Een andere manier is 
om zout aan het water toe te 
voegen, maar daar zou ik per-
soonlijk niet aan beginnen. En 
waarom zou je tobben als er 
goede middelen op de markt 
zijn.
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Onze grote verwondering was 
de vraag waarom enkel de Kar-
dinalen aan-gestoken waren. 
Ook daar zijn we achter geko-
men. Voordat we een deel van 
deze Kardinalen aanschaften 
hadden we ook al eens witte 
stip gehad en die toen met Stip 
Stop behandeld. Volgens de 
gegevens die ik opgepikt heb 
van het internet zouden daarna 
alle aanwezige vissen immuun 
gewor-den zijn tegen witte stip, 
dus net zoiets als vroegen te-
gen de pokken ingeënt zijn. 
(Nee een griepspuit schijnt an-
ders te werken) Je moet het 
maar weten.

De recent aangekochte Bijl-
zalm was dus nu de boosdoe-
ner en enkel een deel van de 
latere Kardinalen die nog niet 

immuun waren werden aan-
ge-stoken. We hebben dus nu 
een bak die geheel immuun is 
tegen witte stip.

Hoe verdere ellende in de toe-
komst te voorkomen? Aller-
eerst moet men bij de aanschaf 
van nieuwe vissen deze bij de 
verkoper heel goed bekijken 
of ze geen stip vertonen, maar 
dat hadden wij ook gedaan en 
is dus geen garantie. De vol-
gende preventie zou zijn om bij 
thuiskomst de vissen eerst een 
paar dagen in een observatie 
bakje te zetten en daarna pas in 
uw bak. Dat klinkt mooi en vei-
lig, maar gaat voor de meeste 
mensen niet op. Als ik van ons 
zelf uitga dan gaan de nieuw 
gekochte vissen bij thuiskomst 
met de nodige voorzichtigheid 

gelijk de bak in. Ik denk dat wij 
niet de enigen zijn die er zo 
over denken.

Dan las ik verder nog een paar 
opmerkingen op Internet dat te 
koud water bijvullen in uw bak 
een reden zou kunnen zijn voor 
het krijgen van witte stip en 
ook door stress bij het vervoer 
van vissen. Ik zet daar mijn 
vraagtekens bij, want naar mijn 
mening kunnen de vissen geen 
stip krijgen als er geen Ichthy-
ophthirius multifi liis in de bak 
aanwezig zijn. Ja, daar kijkt u 
even van op he.

Door: Jan Keesmaat, Gelezen 
in maandblad van De Paradijs-

vis, Alblasserdam

Wij wensen u een mooie 
zomervakantie toe. 

En we hopen uiteraard dat we elkaar 
in goede gezondheid na de vakantie 

weer ‘live’ mogen ontmoeten. 
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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




