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Onze hobby avond, wat doen we deze maand
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Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in de
Reensche Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te
Hoogezand. Aanvang is 20.00, zaal open om 19.30.
De komende hobbyavond is op: maandag 6 december 2010, met:

Ron van Brakel
Op zondag 24 oktober j.l. heeft Ron van Brakel, keursmeester bij de
Nederlandse Bond Aqua Terra, bij onze vereniging 8 aquariums gekeurd.
Deze keuring is gebaseerd op de keuringswijzer van de NBAT.
Ron van Brakel zal over ieder aquarium iets melden, goede punten en
mogelijke verbeteringen. Het verhaal wordt ondersteund door filmbeelden
en foto’s, zoals ieder jaar gemaakt door Pieter Medema en Peter
Wieringa. Ondertussen weten wij dat dit mooie beelden gaat opleveren.
De instellingsaquaria die onze vereniging onderhoud zijn dit jaar niet
gekeurd en worden dus niet getoond.
Het beloofd weer een zeer boeiende en leerzame avond te worden dus
kom massaal kijken en luisteren.
Tot ziens op de hobbyavond.

Mededelingen van de voorzitter.
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Dit is alweer het stukje voor de laatste hobbyavond van dit jaar. Hoop dat
de herfst/winter net zo snel voorbij gaat als deze zomer dan wordt het
snel weer warmer.
Het net over de vijver werkt zeer goed. Heb een touw gespannen van uit
de top van de treurwilg naar de andere kant van de vijver en heb daar het
net aan gehangen als een tent. Ik wilde eerst een boog over de vijver
maken, maar 8 meter overspannen met pvc-buis gaat dus niet lukken, het
zwabbert alle kanten op behalve de goede. De meeste blaadjes waaien
nu via het net over de vijver heen, maar de smalle blaadjes van de wilg
gaan soms nog door het net heen. Gelukkig is dit maar een klein aantal
die ik in het voorjaar wel weer verwijder. Scheelt toch weer een hoop
werk aan de vijver.
Voor de laatste avond van dit jaar hebben we weer de uitslag van de
huiskeuring. Helaas doen dit jaar de instellingsaquaria niet mee want er
waren er 2 die niet mee deden, en om nou voor 3 (waarvan 2 in het
zelfde bedrijf) een keuring te organiseren vonden we wat te veel van het
goede. We hopen dat ze volgend jaar wel weer allemaal mee doen.
Iedereen die niet op de komende hobbyavond aanwezig kan zijn wensen
wij alvast een hele gezellige december maand en tot ziens in 2011.
Nico

Terugblik op de vorige hobbyavond
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Maandag, 1 november jl. kregen we een lezing gepresenteerd van Theo
Verhey, ook bekend als ex-voorzitter van onze bond, de NBAT. We
kennen Theo´s grote liefde voor de aquariumhobby, hij is van een goede
tongriem gesneden en hij weet met zijn bekende bravoure interessante
lezingen te presenteren.
Ook nu weer hield hij voor een groot aantal bezoekers een boeiende
voordracht. Hij begon ook direct al heel goed door smaakvolle dia´s te
tonen van de aquaria van vader en zoon Van Wezel, grootheden op het
gebied van gezelschapsaquaria.
De lezing ging hoofdzakelijk over nieuwe vissen en planten, die vaak in
de literatuur nog niet beschreven zijn. Er komen steeds meer stations in
de vanggebieden, waardoor er ook steeds vaker nieuwe vissoorten
worden ontdekt.
Vele nieuwe soorten Hyphessobrycon werden getoond, die soms ook wel
leken op de ons bekende soorten maar net een beetje afweken,
sommige waren erg mooi van kleur maar er waren er ook minder mooie
bij. Ook zagen we een nieuwe labyrinth-soort, die slecht bestand bleek
tegen transport naar onze aquaria. In de axelrodi-familie konden we
nieuwe kardinalen zien, die bijvoorbeeld slechts één rode streep hadden
of zelfs blank waren.
Bij de planten zagen we nieuwelingen, als Syngonanthus sp belem,
Tonina Fluviatilis, Staurogyne sp (een laagblijvende soort), Limnophila
aromatica en Proserpinaca palustris (rode plant met getande bladeren ook wel rode brandnetel genoemd) . Reeds erg lang bekend, maar nog
niet zo lang in een mini-uitvoering moet nog worden genoemd, een
kweekvorm van de Lobelia cardinalis, deze is uiteraard zeer geschikt
voor kleinere aquaria.
Er werden zoveel ¨nieuwe¨ vissen en planten besproken, dat we ons
afvroegen waar Theo die vissen/planten gezien had, of wie die plaatjes
hem geleverd had. De foto´s waren meestal van een fraaie kwaliteit.
Opvallend was dat Theo een voorkeur uitsprak voor grote scholen vis en
bij de nieuwe plantensoorten had hij het vaak over kleine groepjes, hij
noemde dat accentjes in de bak. Diverse keren adviseerde hij een
school van 30 vissen of nog meer aan te schaffen.

Vervolg terugblik
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Een voordeel van grote aantallen is dat je de vis in een later stadium er
meestal niet meer bij kan krijgen. Er mogen dan een paar visjes
sneuvelen.
Of je met zo´n groot aantal vis per soort niet in conflict komt met de
keuringswijzer, is voor ons een grote vraag. Immers, als je 3 of 4
waterlagen wil bezetten met een vissoort, zal er met grote scholen vis al
gauw sprake zijn van overbevolking. Als Theo meer denkt aan de
Japanse manier van aquariumhouden, dan kun je een dergelijk aquarium
met 1 of 2 vissoorten bevolken. Bij onze keuring krijg je dan wel minder
punten.
Dat Theo een liefhebber is van de zgn. Amano-bakken blijkt wel uit de
getoonde dia´s van aquaria uit het land van de rijzende zon. De meeste
Japanners zijn erg klein behuisd, waardoor er weinig ruimte is voor een
groot aquarium.

Foto van www.myfishtank.net
Je ziet daarom vaak kleine aquaria met 1 of 2 plantensoorten en ook met
1 of 2 vissoorten. Ingericht met begroeid kienhout of begroeide stenen
ontstaat dan een zeer rustgevend aquarium. Vreemd dat men daar
doorkijkaquaria heeft, dus zonder achterwand. De getoonde dia´s laten
zien dat ook dergelijke aquaria geweldig mooi kunnen zijn.
Dat Theo over deze manier van aquariumhouden een aparte lezing heeft
gemaakt, zegt genoeg over zijn bewondering hiervoor. We denken dat,
gezien de reacties, alle bezoekers van deze hobbybijeenkomst ook dan
weer van de partij zullen zijn.
Roy van Peer en Joop Oosterwold.

Pseudomugil gertrudae
Pseudomugil gertrudae, een vlinder in uw aquarium
De familie van regenboogvissen kent een aantal kleine soortjes,
die je in de winkel niet zo vaak ziet. Deze kleinere
regenboogvissen worden in het Engels “blue-eyes” genoemd – in
het Nederlands: blauwoogjes - en het is niet verwonderlijk hoe
men aan die naam komt: de iris van de Pseudomugil-soorten
heeft een helderblauwe kleur. Er zijn op dit moment in het
geslacht Pseudomugil 15 soorten wetenschappelijk beschreven.
De meeste soorten worden gevonden op Nieuw-Guinea en een
aantal in Australië. Sommige soorten komen in beide landen voor.
Pseudomugil-soorten worden niet groot, meestal onder de 5 cm.
Ze hebben een slank lichaam. Er zijn twee rugvinnen, waarbij de
vinstralen in de eerste rugvin en de anaalvin niet hard zijn. De
mannen zijn vaak helder gekleurd en de vinnen hebben verlengde
vinstralen die ze
uitbundig
gebruiken bij het
pronken. De
meeste soorten
leven in grote
scholen en
paaien met
tussenpozen het
gehele jaar door.
De vrouwtjes
leggen dan 3 tot
9 eitjes, die
afhankelijk van
de temperatuur
en de soort na 10-21 dagen uitkomen. De jongen zijn na een jaar
volwassen. Het leefgebied van Pseudomugil-soorten is gevarieerd
en gelijk aan dat van de andere regenboogvissen.
Soortbeschrijving
Een van de mooiste soorten blauwoogjes is Pseudomugil
gertrudae. Dit is een kleine zoetwatervis die uitgroeit tot een
grootte van rond 30 mm en die endemisch is in Australië en
Nieuw-Guinea (en dus nergens anders voorkomt).
Pseudomugil gertrudae "Weipa"

Ze hebben een matig samengedrukt en langgestrekt lichaam,
dat een halfdoorschijnende zilverblauwe kleur heeft, met soms
een goudgele gloed. Vooral mannetjes vertonen een zeer
uitgesproken stippenpatroon op het lichaam en de vinnen
Ze hebben twee rugvinnen, zeer dicht bij elkaar, waarvan de
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Pseudomugil gertrudae
eerste veel kleiner is dan de tweede. De uiteinden van de
borstvinnen kunnen helder geel, oranje of oranjerood zijn, de
andere vinnen vaak met een witte rand.
Deze soort kan een onregelmatige verspreiding hebben en als
zodanig is er een aanzienlijke variatie tussen de verschillende
populaties in zowel kleur en lichaamsgrootte, als in grootte en
vorm van de vinnen. Er zijn vele vormen van dit mooie kleine
visje en nieuwe worden met enige regelmaat ontdekt.
Verspreiding en leefgebied
In Australië wordt Pseudomugil gertrudae gevonden op
verschillende plaatsen
in riviersystemen die
naar de Timorzee en
de Golf van Carpentaria
stromen – van
Darwin over Kakadu
en Arnhem Land tot
het schiereiland Cape
York, inclusief een
aantal eilanden voor
de kust. Ze zijn wijd
verbreid over het
schiereiland Cape
York, zich uitstrekkend
in de oostelijke kustvlaktes tot rond de omgeving van Innisfail en
Tully. Het bekende Nieuw-Guinese verspreidingsgebied omvat ook
de Aru eilanden, de Pahoturi, Fly en Bensbach (Torassi)
riviersystemen.. Ze komen waarschijnlijk ook elders voor langs de
zuidelijke kust van Nieuw-Guinea.
Pseudomugil gertrudae wordt gevonden in kleine kreken, lagunes,
billabongs, moerasgebieden and stroompjes in het regenwoud,
vaak met dichte watervegetatie, afval van hout en afgevallen
bladeren.
Pseudomugil gertrudae "Cadell River"

Ze worden vrijwel uitsluitend gevonden in begroeide lagunes en
“zwartwater” met helder water waar men ze in het ondiepe water
langs de oevers kan zien zwemmen. Drijvende soorten
waterplanten of in de bodem gewortelde omhoog groeiende
planten met drijvende bladeren komen voor in de meeste, als niet
alle natuurlijke leefgebieden.De bodem bestaat gewoonlijk uit modder of slib en
er is een overvloed aan waterplanten die naar de oppervlakte groeien nabij de
oevers.
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Pseudomugil gertrudae / Wat zetten we vooraan
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Het water in sommige
leefgebieden is vaak intens
gekleurd door humuszuren die
afgegeven worden door rottende
vegetatie. Het water in
“zwartwater” leefgebieden is
meestal zuur, met pHniveaus
van 3.9 tot 6.8, het heeft een
lage geleidbaarheid en het
varieert in opgeloste organische
stof, kleur en chemische
samenstelling. Het water is meestal zeer zacht in het aquarium
In het aquarium doet Pseudomugil gertrudae het uiteindelijk het
best in een speciaalaquarium of gecombineerd met zorgvuldig
gekozen gezelschap. Ze zijn redelijk tolerant wat de
waterwaarden betreft, zolang het water maar wel schoon is en
van uitstekende kwaliteit. Klein levend voer is het beste voor ze.
Wie dan het visje gedurende langere tijd wil houden, doet er goed
aan zo snel mogelijk met de diertjes te gaan kweken. Dat gaat
prima door een mop van garen in de bak te hangen; hierop zullen
de diertjes hun eieren afzetten. Die kunnen dan afzonderlijk
worden opgekweekt, met infusie, pas uitgekomen pekelkreeftjes
en microwormen. Een intensief karweitje, waarvoor u dan wel
wordt beloond met werkelijk prachtige visjes!
Wie meer wil weten over deze en andere Pseudomugils, kan
daarvoor terecht bij IRG-Nederland, via www.irg-nederland.nl.

Wat zetten We Vooraan?
uit het blad van
Conchonius – Middelburg
DE NATUURVRIEND 71 NOVEMBER 2010

Ieder van ons zal wel doorhebben dat bij het inrichten van een
aquarium gestreefd moet worden naar een logische en vooral
mooie opbouw in de beplanting. Dus niet alles zo maar door
elkaar, niet zo maar planten erin die gekregen zijn van een
medeliefhebber of die je toevallig in de winkel zag staan. Nee,
eerst nadenken en een beplantingsschema maken en dan pas,
volgens dat schema, gaan planten. Bij het maken van dat
schema, die tekening, letten op de vorm en de kleur. En vooral
ook op de hoogte van de plant, hoge achteraan en middelhoge in

Wat zetten we vooraan
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het midden en lage vooraan.
Laten we eens wat lage, dus voorgrondplanten bespreken. Er is
best keus wat dat betreft. Zoveel keus dat geen enkel aquarium
saai hoeft te zijn. Integendeel, we zullen moeten kiezen. Niet alle
planten die te koop (of te krijg van een collega) zijn kunnen er in,
dat zou te gevarieerd worden en daardoor te druk. Bovendien
heeft nu eenmaal de ene plant meer licht en/of een hogere
temperatuur nodig dan de andere.
Goed, een paar planten voor het voetlicht dus.
We beginnen met de Echinodorus grisebachii (Dwergzwaardplant),
Het is een redelijke groeier die gematigd licht nodig heeft. U koopt
het in een potje, haal heel erg voorzichtig het plantje uit dat potje
en haal het plantje uit elkaar. Dan voorzichtig die plukjes in de
bodem planten. Doet u het goed dan kunt u na enige tijd rekenen
op een fraai grastapijtje. U kunt het best een gespleten plat houtje
gebruiken bij het planten, want mensen-vingers zijn eigenlijk te grof
voor dit kleinood.

Dan de uit Noord Amerika afkomstige Lobelia cardinalis.
Deze plant groeit vrij langzaam en heeft veel licht nodig. Rekening
mee houden dus bij het planten. Af en toe een beetje klei bij de
wortels is prima. Ook hier weer temperatuur 22 tot 26 graden en pH
6 tot 7.
Nu Lilaeopsis brasilensis, de Nieuw- Zeelandse grasplant.
Een langzame groeier die behoorlijk wat licht nodig heeft. Hij wordt
maar 5 tot 10 cm hoog, een ideale plant om vooraan in het
midden te zetten. Temperatuur 18 tot 28 g r a d e n . Wat zijn die
voorgrondplanten toch gemakkelijk. Ze kunnen heel wat hebben
op temperatuurgebied en watersamenstelling. Afkomstig uit Zuid-

Wat zetten we vooraan
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Amerika. Dit is een langzaam groeiende plant en dat is voor de
voorgrond nou net de bedoeling. Hij heeft een gemiddelde
hoeveelheid licht nodig, dus niet onder een plant zetten die alle
licht wegneemt. Maar let op, ook niet in het volle licht want dan
wordt hij veel te hoog. Ook de gevraagde pH van 6 tot 7,5 is niet
moeilijk te bereiken.

De volgende plant is de Cryptocoryne nevelli (Waterkelk).
Qua eigenschappen te vergelijken met de vorige plant, hij groeit
alleen iets harder. Net als alle “Crypto’s” wordt het wortelgestel
een dichte massa. Wilt u hem uit de bak halen, dan komt zowat de
hele bodemgrond mee, het is maar dat u het weet. Zoals de
meeste Crypto’s is deze plant afkomstig uit Sri
Lanka. Een beetje klei en eventueel wat turf in de bodem zal
hem goed doen.
En nu is het tijd voor het alom bekende Vesicularia dubyana
(Javamos of bronmos).
Je moet ervan houden want je bak kan er, als het niet in toom
wordt gehouden, gaan uitzien als een moeras. Javamos kan het
best even worden vastgezet tegen de zijwand of op een stuk
kienhout of spiderwood. Pas op, het houdt veel vuil vast door de fijne
structuur dus vaak zuiveren met de hevelslang. En niet te dik laten
worden, anders verstikt het van binnen, dus regelmatig een beetje
afknippen en de losse stukjes afhevelen. De pH tussen 6,5 en 7,5 en
de temperatuur van 18 tot 28 graden. Ook bij weinig of geen licht
groeit het.

Wat zetten we vooraan
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Wat ook een erg mooie voorgrondplant is de uit Kameroen
afkomstige Anubias barteri nana, het Dwergspeerblad.
Een langzame groeier die weinig licht nodig heeft. Hij heeft
bladeren van ongeveer 5 cm lang en 3 cm breed, ovale bladeren
dus. Dit maakt hem heel geschikt om een contrast te vormen met
planten met lange bladeren, bijvoorbeeld (schroef) Vallisneria.
Ook hier weer geen temperatuurproblemen: tussen 22 en 28
graden. Wel opletten niet te diep te planten. Het begin van het
wortelgestel net boven de bodem, anders groeien ze niet
De volgende plant is de Elocharis parvula, het Dwergnaaldgras.
Een heel andere plant dan de voorgaande, geen bladeren maar
“grasstengels” Het is een redelijke groeier die gematigd licht nodig
heeft. U koopt het in een potje, haal heel erg voor-zichtig het
plantje uit dat potje en haal het plantje uit elkaar. Dan voorzichtig
die plukjes in de bodem planten. Doet u het goed dan kunt u na
enige tijd rekenen op een fraai grastapijtje. U kunt het best een
gespleten plat houtje gebruiken bij het planten, want
mensenvingers zijn eigenlijk te grof voor dit leinood.

Genoeg keus toch ?

Aquaria H-S.
Aquariumvereniging Aquaria H-S. Opgericht 1950.
Aangesloten bij de NBAT.
Voorzitter
Nico Bulthuis
Achterdiep ZZ 16, Sappemeer
0598-390894
Voorzitter@aquariahs.nl

Secretaris
Marleen Ammerlaan
J. Leysterstraat 22 , Hoogezand

06-18999111
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Penningmeester
Peter Wieringa
Singellaan 51, Heiligerlee
0597-424989
penningmeester@aquariahs.nl
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Bestuurslid
Bart Vries
Ijzerwerker 45, Sappemeer
0598-392458
biologisch@aquariahs.nl

Bestuurslid
Engel Zonneveld
Julianastraat 48 Hoogezand
0598-391105

Beeldmateriaal voor de vereniging
wordt verzorgd door
Pieter Medema
050-5370518
Pieter@medemaatjes.nl

Heeft U vragen over de keuring?
Of technische problemen?
Bel dan
Martin Koetze
0596-617530

Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of planten?
Neem dan contact op met:
Bart Vries
Ijzerwerker 45, Sappemeer
0598-392458
biologisch@aquariahs.nl

Heeft u iets voor ons boekje?
Bel dan de voorzitter of stuur een mailtje naar:
Voorzitter@aquariahs.nl

