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Uitnodiging
Beste leden,
Wij nodigen u graag uit voor een:

doe avond
Datum: Maandag 4 april 2022,
Aanvang: 20.00 uur,
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

O

p 4 april organiseren we weer een echte doeavond. Het eerste thema is het maken van achterwanden. We gaan laten zien hoe het beste
diepte kan worden gemaakt en hoe we daar vervolgens
met kleurstoﬀen, tegellijm en eventueel epoxy een goede
harde afdekking voor kunnen maken.
Als er tijd over is, gaan we laten zien hoe je zacht en schoon
water kan maken en wat de waterwaarden daarvan dan zijn.
Ook willen we proberen kritisch te kijken naar de kwaliteit
van ons kraanwater.
En omdat we weer fysiek bijeenkomen kunnen we ook
weer eens de oproep plaatsen om overtollige planten en
materialen mee te nemen deze avond. Wellicht kunt u een
mede aquariaan er blij mee maken.

U bent van harte welkom!

AV De Siervis - pagina 5

Verslag van de
verenigingsavond
van 7 maart

aandag 7
maart was
een beetje een historische
dag. Voor het eerst in
2 jaar hadden we het
idee weer echt een
avond in het MEK te
kunnen houden en dat
ook te kunnen blijven
doen. Daarnaast was
het de eerste avond dat
ook de leden van MRC
aanwezig waren. MRC
zal opgenomen worden
in onze vereniging en ze
zijn van harte welkom.

omdat het niet goed gaat met
het milieu in het land Mexico,
gaat het ook niet goed met veel
van de vissen en andere waterbewoners. Hij illustreerde dat
onder andere met het verhaal
van de Axolotl, de bekende salamander die altijd zijn kieuwen
blijft behouden. Wie kent hem
niet als albinovorm in de aquaria. Maar de wilde vorm die in
de kanalen van Mexico-stad
leefde was zo god als uitgestorven door vervuiling en dierenhandel. Alleen door ingrijpen
van universiteiten in Mexico is
erger voorkomen en wordt het
dier in een nu zeer beschermde
omgeving in stand gehouden.

Ook onze spreker, Ronny Vannerom was content
met het mogelijke einde
van de corona crisis en hij
kwam daarom graag vanuit de regio Brussel naar
ons toe. Ronny is specialist in levendbarende vissen
en vooral die uit Mexico. En

Slechter is het nog gesteld
met een aantal groepen van
de levendbarenden. Er leven
in Mexico 215 soorten levendbarende vissen waarvan er 85
endemisch zijn (endemisch =
alleen op één plek (b.v. Mexico) voorkomend). En binnen
die groep van levendbarenden

M
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is het het slechtst gesteld met
de familie van de Goodeiden
oftewel de hooglandkarpers.
De hooglandkarpers zijn eigenlijk pas echt levendbarend. De
guppen en zo noemen we wel
levendbarend, maar in feite zijn ze ei-levendbarend
wat inhoud dat direct bij de
geboorte het eivlies knapt
en het jong los zwemt.
Maar de hooglandkarpers
hebben bij geboorte een
echte navelstreng.
Zoals gezegd gaat het
slecht met de hooglandkarpers. Dat komt door de
opwarming van de aarde
waardoor veel rivieren in
Mexico opdrogen. Daarnaast natuurlijk de ernstige vervuiling. Eén van de oorzaken is
de suikerriet teelt. Dat veroorzaakt zogenaamde zwarte rivieren als gevolg van het productieproces en de lozingen. Het
gevolg is dat sommige soorten
alleen nog gevonden werden
in een bronnetje of zelfs in een
natuurlijk zwembad. Ook hier
moesten de universiteiten in
samenwerking met de Goodeid
working group (goodeidworkinggroup.com) ingrijpen om
totaal uitsterven te voorkomen.
Door specialisten wereldwijd
worden de hooglandkarpers nu
gekweekt om in herstelde stukken van het oorspronkelijke bi-

otoop weer uitgezet te worden.
En gelukkig met succes.
Belangrijk te vermelden dat dit
project ook wordt ondersteund
met educatieprogramma’s van
lokale universiteiten. De vol-

gende generatie moet het beter
doen.
Over het houden van hooglandkarpers:
- Ze horen niet in een gezelschapsbak. Ze moeten in een
speciaal aquarium.
- Let goed op de temperatuur.
Iedere soort heeft speciﬁeke eisen hiervoor.
- Voed ze vanaf het begin met
algen en spirulina. Dan blijven
ze ook algen eten. Dat is wat ze
in de natuur eten.
- Zorg voor de kweek voor jonge vrouwen
- Wissel vaak water. Ze hebben
vers water nodig

- Houd ze koeler in de winter. In
de zomer kan je ze gerust buiten houden.
Naast aandacht voor de hooglandkarpers, had Ronny ook
veel aandacht voor een
andere, meer bekende
groep. Die van Xiphophorus oftewel de zwaarddragers.
Tegenwoordig
vormen ze één groep met
de platys. Helaas zien we
tegenwoordig alleen de
kweekvormen in de handel maar in de natuur zijn
er vele soorten. Helaas
ook hier weer het droeve
verhaal van het geheel of
bijna uitsterven van veel
soorten om dezelfde redenen als hierboven genoemd.
Vooral met de meer Noordelijk
levende soorten gaat het slecht
en net als bij de hooglandkarpers, moeten ook hier reddings- en kweekprogramma’s
worden opgezet. Laten we hopen dat ook dit goed zal gaan.
Het was een leerzame, maar
ook confronterende avond.
We zullen als mensheid anders
met onze omgeving om moeten gaan. Want het begint met
een paar ogenschijnlijk kleine
visjes, maar zij zijn een signaal
voor erger.
Peter van der Ark
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Herhaalde
Oproep

Z

oals u in het verslag van de afgelopen jaarvergadering heet kunnen lezen, werd bij de rondvraag het volgende idee geopperd:

‘Is het een idee om de voorpagina van het maandblad
variabeler te maken? Bijvoorbeeld met een steeds wisselende foto gemaakt door de leden.’
Nu staan we zeker open voor nieuwe ideeën die de
nieuwsbrief aantrekkelijker maken. Tijdens de vergadering hebben we aangegeven hier zeker open voor te
staan, wel met de vrijheid om te kijken of de voorpagina
de meest geschikte plek is om foto’s, aangeleverd door
leden te plaatsen. In een digitale nieuwsbrief is de functie
van een ‘voorpagina’ ook anders dan in een geprint blad.
Maar het idee om foto’s toe te voegen is een mooie aanvulling en zo leren we elkaars aquarium zeker ook kennen.
Daarom deze oproep. Immers, zonder materiaal valt er weinig te plaatsen. We nodigen alle leden daarom uit om met
enige regelmaat (het liefst) foto’s te sturen van alle zaken in
en rondom het aquarium in huis. Op die manier creëren we
met elkaar ook een soort beeldbank van onze bakken.
Formaat, het liefst gewoon een jpeg van minimaal 1 MB in
grootte. Hopelijk is de vraag zo duidelijk, anders horen we dat
graag.

We zien jullie bijdrage graag tegemoet via
info@desiervis.nl
Graag voor 1 mei a.s. Bij voorbaat dank!
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Agenda

D

Open van 11:00 tot 17:00 uur,
e wereld gaat steeds toegang € 6,– voor volwassemeer open en dat mer- nen, 65+ en kinderen tot 12 jaar
ken we ook aan onze € 4,–, gratis parkeren. www.
agenda en de activiteiten die reptilica.nl
worden georganiseerd de komende tijd. Wij doen er met 3 april: Aquariumbeurs organionze zomerbeurs vrolijk aan seert aquariumvereniging Wir
mee natuurlijk maar mocht u Aquarianer een siervisbeurs
nog een gaatje over hebben, voor zoet water in de school
laat het ons weten en neem aan Öjendorfer Damm 8 te
vooral ook ﬂyers mee van de Hamburg-Jenfeld (Duitsland).
de beurs.
www.wir-aquarianer.de

9 april: Bijeenkomst IRG-Nederland de Nederlandse afdeling van het Internationaal
Regenboogvissen Gezelschap
een bijeenkomst met ruilbeurs
en lezing in "De Huiskamer" van
gemeenschapshuis De Walnoot
aan de Reginahof 1 te 5282 GC
Boxtel. Open vanaf 13:30 www.
irg-nederland.nl

10 april: Le Botia Beurs Sirault
(B) zesde aquariumbeurs in de
Salle Omnisports aan de Rue
8 t/m 10 april: tentoonstelling des Déportés 76 (tegenover de
april
KFN Asperen in hotel en party- kerk) te Sirault (Saint-Ghislain,
centrum "De Schildkamp" aan België). Open van 10:00 tot
2 april: DN Kikkerdag in 't de Leerdamseweg 44 te Aspe- 16:00 uur, entree gratis.
Veerhuis aan de Nijemonde 4 ren. Toegang gratis, op zaterte Nieuwegein. Open van 12:00 dag open van 10:00 tot 18:00 17 april: Terraria Houten
tot 15:00 uur, toegang € 7,50, uur, met diverse lezingen en om (Utrecht) "Nederlands grootgratis voor leden van Dendro- 16:00 uur een veiling van nieu- ste terrariumevenement" in het
batidae Nederland. www.gif- we en zeldzame soorten. Op Expo Center aan de Meidoornkikkerportaal.nl
zondag is de tentoonstelling kade 24 te Houten (Utrecht).
open van 9:00 tot 10:30 uur, Open van 10:00 tot 16:00 uur,
3 april: Reptilica Rotterdam om 11:00 uur volgt de veiling toegang € 15,–, kinderen tot 12
een terrariumbeurs in Sport- van de tentoongestelde vissen. jaar en 65+ € 10,–, kinderen tot
centrum de Zevenkampse ring Meer informatie volgt op www. 5 jaar gratis. Gratis parkeren.
aan de Zevenkampse Ring 301 killiﬁshnederland.nl
www.vhm-events.com
te 3068 HG Rotterdam-noord.
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Mei

aan de Berlaarsesteenweg 4 te
Kessel (België). Open van 10:00
tot 15:00 uur, toegang gratis.
1 mei: Tosai Koi Show Kerkdriel
www.blauwealg.be
de Tosai Koi Show bij A2KOI
aan de Bulkseweg 22 te 5331
14 mei: DKG bijeenkomst
PK Kerkdriel. Open van 10:00
Neuss (D) een bijeenkomst met
tot 17:00 uur, gratis entree.
lezing in Brauereiausschank
www.tosai-koishow.nl
Frankenheim aan de Bahnhofstrasse 50 te Neuss/Holzheim
7 mei: Bijeenkomst Poeci(Duitsland). Aanvang 15:00 uur.
lia een ledenbijeenkomst in
www.killi.org
dorpshuis De Twee Marken
aan het Trompplein 5 te Maarn.
15 mei: Reptilica Dordrecht een
Aanvang 12:30 uur. www.poeterrariumbeurs te Dordrecht.
cilia.nl
Open van 11:00 tot 17:00 uur,
toegang € 6,– voor volwasse8 mei: Ruilbeurs Blauwe Alg
nen, 65+ en kinderen tot 12 jaar
Kessel (B) hun jaarlijkse aqua€ 4,–. Meer informatie op www.
rium- en vijverruilbeurs. in gereptilica.nl
meenschapscentrum "'t Dorp"

21 en 22 mei: Zwijndrecht.
Aquariumvereniging De Natuur
in Huis organiseert een ruilbeurs/expositie van Wandelende takken en mieren kolonies
openingstijden , entree gratis
.adres Uilenvliet 37b, 3333 BS
Zwijndrecht openingstijden van
12.00 uur tot 17.00 uur
22 mei: Reptilica Eindhoven
een terrariumbeurs te Eindhoven. Open van 11:00 tot 17:00
uur, toegang € 6,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12
jaar € 4,–. Meer informatie op
www.reptilica.nl

In de webshop van de NBAT

Dutch Scaping Aquarium
Beperkte oplage gedrukt.
Nu verkrijgbaar.

Dutch Scaping Aquarium is een uitgave van de NBAT.
In dit boekje, 136 pagina’s worden 35 Hollandse plantenaquaria en 20 speciaalaquaria getoond. Bij elk aquarium een overzichtsfoto, een plattegrond met
bijbehorende plantenlijst, een overzicht van de aanwezige vissen, de gebruikte techniek en de waterwaarden.
te bestellen via: https://nbat.nl/webshop
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Melanotaenia trifasciata
Copy en foto’s: Margie v.d. Heijden
Bron: Adrian R. Tappin – Home of the Rainbowﬁsh

E

en vis die we o.a. in de
AquaZoo in Leerdam
kunnen vinden, is de Melanotaenia trifasciata, met de
zeer toepasselijke Nederlandse naam ‘Koninklijke regenboogvis’. Want deze regenboogvis is toch wel de meest
majesteitelijke van allemaal en
raar genoeg is deze nog niet
eerder beschreven in ons magazine, tot nu toe.
Naam en afkomst.
Melanotaenia trifasciata werd
in juni 1896 ontdekt door Knut
Dahl, een Noorse zoöloog maar
werd pas beschreven in 1922
door Hialmar Rendahl.

den gevangen uit de Mary River vindplaats, voedsel en watersin Northern Territory.
amenstelling. Elk stroomgebied
zorgt voor een eigen lichaamsAls de heer Rendahl een leven- kleur.
de vis had gezien, zou hij vast
voor een andere naam hebben Kenmerkend voor deze vis is
gekozen. Maar, zoals de re- het hoge lichaam wat soms hogels zijn, wanneer ze zijn be- ger is dan een der-de van het
schreven is het niet eenvoudig lichaam. De basiskleur van de
de naam te wijzigen m.u.v. de vis is zilver. In het midden van
soortnaam, wanneer er (nieu- het lichaam loopt een ononderwe) feiten beschikbaar zijn die broken zwarte streep vanaf de
een gegronde reden geeft om bek, door het oog en eindigt bij
deze vis bij een ander geslacht de staartvin.
onder te brengen.

De herkomst van Melanotaenia
trifasciata ligt in Australië, waar
ze de vis kennen onder de naam
‘Gestreepte Regenboogvis’ of
Driestreep Zonnevis. Hierbij
moet ik toch aantekenen dat de
De naam ‘trifasciata’, wat let- Nederlandse naam (Koninklijke
terlijk “met drie strepen” be- regenboogvis) de vis toch veel
tekent, lijkt niet te passen bij meer eer aandoet.
deze vis. Maar de heer Rendahl
heeft deze vis beschreven met Uiterlijk
als enige kennis een exemplaar De kleur van Melanotaenia trivan deze vis uit een museum. fasciata is, zoals bij veel regenDit exemplaar was 20 jaar gele- boogvissen, afhankelijk van de

Mannetjes zijn, zoals bij vele
diersoorten, feller gekleurd en
groter. Ook is het lichaam veel
hoger dan die van de vrouwtjes.
Mannetjes kunnen zelfs hun
kleur nog intenser maken wanneer zij de aandacht van een
vrouwtje willen. In het aquarium
van AquaZoo zwemmen zowel
prachtig op kleur zijnde mannetjes met een felrode staartvin en rood met zwart omrande rug- en buikvinnen en in het
midden aan beide zijden een
dikke zwarte streep met drie
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rode strepen erboven. Maar er
zwemmen ook mannetjes die
duidelijk minder op kleur zijn.
Hun lichaam is zilverkleurig
en ze hebben ook een zwarte
streep in het midden van het lichaam, al is die minder zwaar.

er nog andere verschillen. Bij
mannetjes zijn de harde vinstralen van de eerste rugvin meestal
verlengd en zouden verder kunnen reiken dan het begin van de
tweede rugvin als ze niet rechtop staan. Ook hebben ze ver-

In Australië zijn ze op vele plekken te vinden. Zo worden ze in
Noord-Australië aangetroﬀen in
de Mary River, in Arnhem Land,
rond de Golf van Carpentaria tot het Cape-York schiereiland. In Noord-Queensland

lengde achterste stralen van de
tweede rugvin en de aarsvin in
de richting van de staart. Deze
lopen zelfs door tot voorbij de
aanzet van de staartvin. Ook
de harde vinstralen en laatste
vinstralen van de buikvinnen
van de mannetjes zijn verlengd
en kunnen bij sommigen zelfs
De vrouwtjes hebben wel de- voorbij de aarsopening en het
zelfde rode strepen maar bij begin van de aarsvin komen. Bij
hen zijn de vinnen doorzichtig de vrouwtjes daarentegen zijn
met wat rode stipjes in de buik- deze allemaal kort en ronder.
vin. Naast kleur en formaat zijn Verspreiding en leefgebied

worden ze zuidelijk ge-vonden
tot in Gap Creek, ten noorden
van de Bloomﬁeld River. Ook
zijn er exemplaren gevonden in
Queensland in de Pascoe River,
de Claudie River en McIvor River, alleen zijn die net wat anders gebouwd. Ze hebben niet
zo’n hoge lichaamsbouw en
zijn meer gestroomlijnd.

Maar ze hebben geen rode
strepen erboven en de vinnen
zijn, met uitzondering van de 1e
rugvin die oranje is, zilverkleurig. Eerlijk gezegd weet ik niet
of dit de leeftijd is, een andere
vindplaats of onderdanigheid
aan de dominante mannetjes.

Ze leven in vele soorten water;
stromende rivieren, moeraslanden, lagunes en bekkens, zo-
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lang er maar het hele jaar door
een (lichte) stroming aanwezig
is. De diepte van het water kan
variëren van 30 cm. Tot wel 2
meter diep.

bestaat vooral uit waterinsecten en algen.

Maar ook insecten die uit overhangende takken op het wateroppervlak vallen. Het dieet
Ze begeven zich vooral in hel- varieert afhankelijk van hun
dere wateren met zandbodems leefgebied. In grotere stromen
maar worden ook gevonden in worden naast waterinsecten
wateren waar de bodem uit rot- ook kleine wormpjes en schaalsen bestaat of waar veel blade- diertjes gegeten.
ren liggen. Zolang er maar wa-

terplanten, takken of stukken
hout in begeven daar ze het
liefst daarbij in de buurt verblijven.

In overstromingsgebieden en
moeraslanden worden vooral
waterspinnen en andere waterinsecten en algen gegeten.
Voor de vislarven is zoöplanktDe temperatuur van het water on heel belangrijk en dus ook
varieert van 24 °C gedurende bepalend voor de aanwas van
het droge seizoen tot 33 °C in de volwassen populatie. Ze
het natte seizoen. Hun voedsel leven vaak samen met andere

regen-boogvissen, zoals Melanotaenia nigrans, Melanotaenia
maccullochi en Mela-notaenia
splendida inornata.
Aquarium
Nu we weten hoe ze in de natuur leven is het niet zo moeilijk
om de juiste omstandigheden
na te bootsen in het aquarium. Optimaal is een aquarium
te hebben van minimaal 200

liter water met een temperatuur tussen de 22-33 graden,
afhankelijk van het ‘seizoen’.
Zo hoef je in de zomer niet zo
snel bang te zijn dat het water
te warm wordt. Het water kan
alkalisch met een pH tussen de
7,2 en 8,0 maar ze schijnen ook
te gedijen in zuur water met een
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pH tussen de 6,5 en 6,9. In het
aquarium accepteren ze zowel
droog als diepvries voer. Ook
aan de inrichting van het aquarium stellen ze niet veel eisen.
De zandbodem kan met of zonder veel bladeren, maar ook
met stenen.
In ieder geval wel met wat waterplanten, hout en/of takken.
Volwassen dieren leven vooral
in de midden zone, dicht bij de
waterplanten die ze zowel als
voedsel als schuilplaats gebruiken. Jonge vissen zijn vaak in
de boven zone te vinden. Wanneer het licht boven het aquarium hoog staat, zul-len ook de
oudere vissen wat meer in de
boven zone gaan zwemmen.
Dit komt omdat in de natuur als
de zon schijnt er insecten op
het water vallen die ze nuttigen.
Wanneer het licht gedempt of
bijna uit is, zullen ze eerder dieper gaan zwemmen. De vissen
zijn alleseters en nuttigen alles
wat ze voorgeschoteld krijgen.
Voortplanting
Regenboogvissen passen zich
gelukkig in gevangenschap
makkelijk aan waar-door het
kweken met deze prachtige
vissen niet moeilijk is. Als de
verzorging en het aquarium de
juiste eigenschappen heeft zal
de voortplanting niet lang op

zich laten wachten. Het kan
nog succesvoller zijn door wat
te spelen met de watertemperatuur en brandtijd van de verlichting wat de seizoenen simuleert.

het vrouwtje aan dat ze bereid
is tot paaien. De paaiplaats kan
bijvoorbeeld een plant zijn.

Het mannetje zal zich dan tegen de zijde van het vrouwtje
drukken waarna, onder hevig
Wanneer een mannetje de aan- trillen van beide vissen, de eidacht van een vrouwtje wilt eren worden uitgestoten. In tokrijgen, gaat hij zich extra aan- taal kan een vrouwtje tussen de
trekkelijk maken. De rug- en 200 en 500 eieren afzetten.
aarsvinnen spreiden zich en
zijn kleur wordt intenser. Een Dit doet ze door verschillengedrag wat nog mooier te zien de keren per dag te paaien en
is als er meerdere mannetjes soms meerdere dagen achter
in het aquarium leven die bei- elkaar. De eitjes zijn gemiddeld
den geïnteresseerd zijn in een zo’n 1,5 mm. groot en worden
vrouwtje. Ze proberen de te- vastgehecht aan de waterplangenstander te imponeren door ten. Het vrouwtje heeft geen
de vinnen te spreiden waardoor broedzorg en verlaat het paaize groter lijken.
gebied na het afzetten. Het
Als dit niet werkt, gaan de mannetjes zij-aan-zij zwemmen en
slaan met hun lichaam naar elkaar. De winnaar mag dan het
vrouwtje ‘opeisen’. Dat doet
hij door het vrouwtje te achtervolgen. De uitgestrekte rug- en
aarsvin wordt hierbij nog aangevuld met een snel oplichtende gekleurde band die loopt
van de bovenlip tot aan de eerste rugvin. Het mannetje gaat
dan rond het vrouwtje zwemmen terwijl hij zijdelingse bewegingen maakt in de richting
van het vrouwtje. Door naar de
paaiplaats te zwemmen geeft

mannetje verdedigt het territorium waarin de bevruchte eitjes
zich bevinden. Na een dag of 6
komen de eitjes uit.
De jonge visjes groeien snel
en zijn zelfs al binnen een jaar
geslachtsrijp. Kortom het zijn
schitterende vissen die goed
te houden zijn en zelfs voor behoorlijk wat nageslacht kunnen
zorgen.

Voor u gelezen in het maandblad Ons Natuurgenot uit Gouda
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Ledeninfo
Contributie (voor het jaar 2022)

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.

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
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