Seizoen 2011-2012

Onze hobby avond, wat doen we deze maand
e

Op elke 1 maandag van de maand is er een hobbyavond in de
Reensche Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te
Hoogezand. De Aanvang is 20.00, zaal open om 19.30.
Op 6 februari 2012 houden we de ledenvergadering,
die natuurlijk wordt gevolgd door de BINGO
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 2011 (zie in dit boekje)
4. Verslag van de secretaris
5. Financiën
□

Automatische incasso?

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
7. Verkiezing bestuur
□

Nico Bulthuis is aftredend en herkiesbaar.

□

Bart Vries is aftredend en herkiesbaar.

□

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 5 minuten voor de
vergadering

8. Verslagen commissies
□

Biologie

□

Foto & Video

□

Techniek

9. Het nieuwe seizoen; wat gaan we doen?
10. Rondvraag.
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Mededelingen van de voorzitter.
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De afgelopen hobbyavond hadden we de lezing: “Het juiste aquarium
water” door Dick Poelemeijer. Deze lezing had twee „gezichten‟ waarvan
de eerste door mij en meerderen met mij niet echt begrepen werd.
Het was (naar mijn mening) een zeer lange en taaie opsomming van
waarnemingen en waterwaarden die volgens mij niets toevoegden aan
datgene wat een beetje aquariaan allang weet namelijk dat het water
geschikt moet zijn voor de bewoners die je wilt houden en dat je de
bewoners zo kiest dat ze allemaal uit (ongeveer) het zelfde water komen.
Dus geen vissen uit het Tanganyika-meer in het gezelschapsaquarium
met zalmpjes uit Zuid-Amerika.
Maar vissen uit West-Afrika kunnen prima samengaan met vissen uit
Zuid-Amerika mits ze uit water komen met ongeveer dezelfde
samenstelling. Of het esthetisch verantwoord is ligt bij de aquariaan (vind
ik).
Het tweede „gezicht‟ de film over de rif bewoners was zeer de moeite
waard.
Misschien heb ik nu het gras al weggemaaid voor Marleen met haar
stukje over de afgelopen hobbyavond, maar ik vond toch dat ik dit met
jullie moest delen.
Voor de komende hobbyavond hebben we onze jaarlijkse
ledenvergadering waar we weer het wel en wee van onze vereniging
gaan bespreken. Erg belangrijk dus. Maar natuurlijk na afloop onze
vreselijk gezellige BINGO met weer fantastische PRIJZEN!
Tot op de komende hobbyavond!
Nico

Terugblik op de vorige hobbyavond
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We reisde deze avond met Dick Poelemeijer de hele wereld over tijdens
zijn lezing: “Het juiste aquariumwater”. Van verschillende delen van
Amerika naar de meren in Afrika en naar verscheidene landen van Azië.
Overal waar we kwamen vertelde Dick ons de watersamenstelling van
dat gebied. Hij legde ons uit wat de verschillende waarde betekenen en
waar je rekening mee moet houden in het aquarium. Hoe je bijvoorbeeld
algen kun voorkomen en welke soorten vissen je bij elkaar kunt houden
of juist niet.
Bij elk land of gebied gaf Dick ons een paar voorbeelden van vissen en
planten die daar voorkomen en vertelde iets over hun eigenaardigheden.
Het was een interessant verhaal met leuke weetjes. Zo ben ik er
bijvoorbeeld achter gekomen dat de vuurstaart Labeo (Labeo bicolor),
siamese algeneter (Garra ceylonensis) en de sherrybarbeel (Barbus
titteya) op Sri Lanka voor komen. We hebben hier toevallig een reis naar
toe geboekt dus ik zal mijn duikbril, snorkel en net meenemen en eens
kijken of ik deze vissen kan vinden.
Na de pauze hebben we een prachtige film gekeken over de riffen bij
West Irian Jaya. Dit ging over de vele soorten van leven in dit
snelstromende zoute water. Hoe soorten elkaar gebruikte (symbiose) om
in leven te blijven of om van ongemakken af te komen. Ook lieten ze heel
mooi zien hoe er nieuwe soorten ontstonden van bijvoorbeeld koraal.
Marleen Ammerlaan

Districtkeuring 2012
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Notulen ledenvergadering 2011
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Notulen ledenvergadering op 7 februari 2011
Koffie en heerlijke gebak van Marleen
Opening vergadering
15 personen aanwezig
Ingekomen stukken en mededelingen
Marleen Ammerlaan is afwezig en daarom zal Engelmund Zonneveld
notuleren.
Rolf Ahlers geeft aan dat Marleen nog diverse jaargangen van “het
aquarium” heeft liggen. Nico Bulthuis geeft aan dat deze bij hem
ingeleverd kunnen worden.
Notulen ledenvergadering 2010
Op een vraag of er wat met de suggesties van vorig jaar is gedaan. Hier
kon positief op geantwoord worden; excursie in Drenthe, vijverlezing
over vijvers van eigen leden en een lezing over Colombia van Ernst v
Genne (maart 2011)
Er waren wat naamsverwisselingen in de notulen geslopen Peter en
Pieter waren af en toe verwisseld.
Verslag van de secretaris, jaaroverzicht 2010:
Verslag was gemaakt door Marleen en voorgelezen door Engelmund.
Bij de uitslag van de distriktskeuring in maart 2010 heeft ook Renze
Munneke meegedaan (paludarium) en hij is hier 11e geworden.
Financiën
Peter Wieringa geeft toelichting over het financieel verslag 2010 en de
begroting van 2011.
Er waren weinig verdere vragen.
Verkiezingen bestuur
Peter is aftredend en niet meer herkiesbaar.
Marleen is aftredend en herkiesbaar en word unaniem herkozen.
Martin Koetze heeft zich verkiesbaar gesteld en is ook unaniem gekozen
(geen tegen kandidaten) en word door het bestuur aangesteld als
penningmeester.

Notulen ledenvergadering 2011
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Verslagen commissies
Biologie, een rustig jaar gehad.
Techniek, ook rustig
Foto en video, Pieter Medema had eerst wat bedenkingen over de
keuringen in december, maar viel achteraf reuze mee.
Instellingsbakken, Gemeente werken / Reint, Voor Anker / Joop
Oosterwold, SCA / Roy , NKI / Hans Osendarp
Nieuw seizoen, wat gaan we doen?
Iets met voedseldieren
Marcus Bartels terrarium
Garnalen lezing Een man uit Duitsland (onzekere factor)
Nano zeeaquarium
Koi‟s Tibo Jacobs ???
Regenboogzalmen
Planten uit het westen in september
Rondvraag
Hans vraagt om boekjes en flyers voor op de beurzen, evt. print Rolf deze
bij.
Film en foto‟s over vijver bijeenkomst op de site zetten of op Yo-tube
maar wel toestemming vragen aan de deelnemende leden
Renze Munneke wil een nieuwe site maken in overleg met Nico
Jubilea
Annita Zonneveld is 25 jaar lid en wordt onderscheiden met een speldje.
Vooranker en gemeentewerken zijn ook 25 jaar lid, deze speldjes worden
later uitgereikt.

Avonturen in de bak
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Dat was wel even schrikken, toen ik van vakantie thuis kwam. De hele
bak zat onder de draadalg. Voordat ik wegging, had ik ervoor gezorgd,
dat de planten uitgedund waren, dat ze niet te hoog waren, ruiten
schoongemaakt en de voederautomaat ingesteld enz. In mijn idee kon er
dus niets misgaan. Nou ja, de planten zouden wel gegroeid zijn en de
voorruit zou wel wat bealgd zijn, maar ik had niet gerekend op een zo
grote explosie van draadalg.
De voederautomaat had zijn werk prima gedaan, dat kon ik zien aan de
hoeveelheid voer die hij had gebruikt.
Mijn buren kunnen een gup nog niet van een haai onderscheiden, dus ik
hoef hen niet te vragen om mijn aquarium in de gaten te houden. Ik denk
dan maar zo: als de vissen maar op tijd hun droogje krijgen (natje is in dit
verband niet noodzakelijk, dat hebben ze genoeg), dan zien we wel weer
als we thuiskomen.
Zoals u bekend is, is draadalg aardig te verwijderen met een oude
tandenborstel, dus toen we de caravan en de auto hadden uitgeladen en
alles weer zo‟n beetje op zijn plaats terug hadden gezet, zou ik aan het
aquarium beginnen, maar het was inmiddels etenstijd geworden en ik
ging maar wat bij de Chinees halen. Nou ja, u begrijpt het al: ik had toen
geen zin meer om die bak overhoop te halen. Ik sprak met mijn vrouw af,
dat ik dat de volgende morgen zou doen. Eigenlijk zinde het me niet om
nog een dag te wachten, maar ik had een lange reis achter de rug en je
staat ervan versteld hoe veel er uit zo‟n caravan komt, dus dan toch maar
tot morgen wachten. De hele avond zat ik met een schuin oog naar de
bak te kijken en hield mezelf voor, dat het morgen best wel kon; die ene
dag kon er ook nog wel bij.
Toen we naar bed gingen, kon ik de slaap moeilijk vatten. Die draadalg
zat me behoorlijk dwars. Eindelijk viel ik in slaap en u voelt het al
aankomen: ik droomde van niets anders dan draadalg. De hele kamer en
slaapkamer zaten vol en het groeide maar en groeide maar. Ik raakte er
zo langzamerhand in verstrikt. Ik kon me niet meer bewegen en met een
kreet schrok ik wakker.
„Wat doe je nou?‟ vroeg mijn vrouw verschrikt. „Maak me los!‟
schreeuwde ik. Gelukkig kwam ik snel bij mijn positieven en vertelde mijn
vrouw wat ik gedroomd had. „Je moet morgenochtend maar gauw aan je
bak beginnen‟, zei ze. Ik keek op de klok en het was al bij half zes. „Ik ga
eruit‟, zei ik vastberaden, „ik ga aan mijn bak beginnen. Ik kan toch niet
meer slapen‟.

Avonturen in de bak / Beginnersfouten bij aquaria
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„Nou, ik ga nog even verder hoor‟, zei mijn vrouw.
Beneden gekomen zette ik de tijdklokken op „aan‟ en bij nader inzien viel
de draadalg best wel mee. Ik pakte de tandenborstel en toog aan het
werk. Nadat de draadalg verwijderd was, begon ik aan het fatsoeneren
van de planten. Inmiddels was mijn vrouw beneden gekomen, want het
begon al licht te worden buiten. „Nog even de voorruit schoonmaken‟, zei
ik, „dan ben ik klaar‟.
Toen dat gebeurd was, zag ik, dat ik toch wel zo‟n drie uur aan het
rommelen was geweest. Ik vind dat rommelen in je bak eigenlijk wel leuk.
Nou ja, logisch natuurlijk, anders begin je niet aan een aquarium!
Ik wilde toch wel graag verschoond blijven van een toename van
draadalg, dus belde ik mijn broer maar eens op, die ook een verwoed
aquariaan is.
Hij vertelde, dat hij deze „plaag‟ ook wel eens gehad had en was toen
over turf gaan filteren en had een aantal malen het water ververst. Dit
had bij hem voortreffelijk geholpen.
Ik ben daar toen ook maar toe overgegaan en na een aantal weken was
ik inderdaad aardig van die alg af. Ik moet het wel in de gaten houden en
zodra ik maar denk, dat ik wat zie, meteen met de tandenborstel in de
bak.
Hoe zal het zijn als ik weer eens van vakantie terugkom? We wachten
maar af. Ik heb me voorgenomen om daar niet meer over in te zitten,
want na een paar uur werk heb je toch weer een prachtige
onderwatertuin, waar je elke keer weer van geniet.
Uit: Aquarius Leeuwarden.
Beginnersfouten bij aquaria
Het lijkt zo mooi en dat is het ook: een eigen onderwaterwereld. Op een
zaterdagmiddag wordt een aquarium aangeschaft, plantjes, steentjes en
meteen ook al de visjes. Nog dezelfde avond staat het geheel „mooi te
wezen‟, een lust voor het oog. Maar helaas niet voor lang! Wat ging er
mis?
Door het haastig inrichten van een aquarium worden alle natuurwetten
zo‟n beetje tegelijkertijd overtreden en is er snel sprake van een onbalans
in het water en daarvan worden vissen ziek en gaan algen welig tieren.
De mooie, kleurrijke bak verandert in een troosteloze, groene soep.
En dat was helemaal niet nodig geweest. Voor het succesvol houden van

Beginnersfouten bij aquaria
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een aquarium, van welk formaat dan ook, is naast informatie iets
belangrijks nodig, iets wat niet bij iedereen aangeboren is.... GEDULD.
Vissen kunnen beter niet nog dezelfde dag of zelfs dezelfde week dat het
aquarium is afgevuld, worden uitgezet. Beter is het om het aquarium,
alleen gevuld met water, grind en decoratiemateriaal een paar dagen te
laten proefdraaien, dus met filterpomp, verlichting en verwarming
ingeschakeld. Zet het aquarium op de donkerste plek in huis, zodat er zo
min mogelijk zonlicht op valt. Pas als blijkt dat alle apparatuur naar
behoren werkt, is het tijd voor stap 2: de beplanting.
De te gebruiken planten zijn bij voorkeur lekker snel groeiende, sterke
planten die tegen een stootje kunnen. Vraag in de winkel specifiek om
planten voor een beginnend aquariaan. Vaak zijn dit snelgroeiende
planten die weinig eisen stellen om te groeien en gemakkelijk te snoeien
zijn. Snelgroeiende planten kapen namelijk het voedsel voor algen weg.
De algen krijgen gewoonweg geen kans als ze vanaf het begin moeten
wedijveren met de veel grotere planten.
Is de bak eenmaal ingericht, laat hem dan een kleine maand draaien
voordat u vissen aanschaft.
Met de aanplant zijn allerhande processen op gang gebracht. Juist in het
begin kan een verstoring lang doorwerken. Kent u iemand die een goed

Beginnersfouten bij aquaria
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draaiend aquarium heeft, mooi, helder en gezond? Vraag hem of haar
dan eens een beetje „vuil‟ filtermateriaal waarin ontelbare nuttige
bacteriën zitten, die in uw nieuwe aquarium goed werk zullen doen.
De bewoners schaft u aan in een speciaalzaak of bij een andere
liefhebber. Laat u daar uitgebreid informeren over welke soorten vissen
het best in uw type aquarium gedijen. Het wordt hun huis en ze moeten
zich er natuurlijk thuis voelen. Maak de winkelier duidelijk dat u een
beginner bent en alleen maar echte sterke vissen wil hebben. Probeer uw
enthousiasme voor dure, bijzondere vissen te temperen. Hoe mooi ze
ook zijn, dat kan later altijd nog als u meer ervaring hebt opgedaan.
Veel beginnersvisjes zijn scholenvisjes. Neem liever van 1 soort 12 stuks
dan 4 soorten van 3 stuks. Hoe groter de groep, hoe beter de dieren zich
voelen. Dat is te merken aan hun kleur, gedrag en gezondheid. De
kenner zal u ook uitleggen dat er vissen zijn die liever als éénling door
het leven gaan. Is dit een sterke soort en valt hij de overige vissen niet
lastig, dan is zo‟n „einzelganger‟ niet zelden een hele leuke aanwinst en
blikvanger. Schaf in elk geval nooit teveel vissen aan. Hoe meer er
samen moeten leven in een bak, hoe meer aanleiding het geeft tot stress.
Vraag ook na welke waterlagen de vissen bevolken en kies voor soorten
die elkaar niet in de weg zwemmen en soorten die zich aan het oppervlak
bevinden. Het geeft meer rust om naar te kijken en ook voor de vissen
zelf is het rustiger.
Rust gaat niet alleen uit van de bewoners zelf, maar ook van u. Kom
alleen in het water als het echt nodig is en klop of tik nooit tegen de
ruiten. Voeren doet u meerdere keren per dag, maar steeds heel kleine
beetjes. Hiermee voorkomt u onnodige afvalstoffen. Wissel goed
droogvoer af met levend voer, zoals watervlooien en muggenlarven.
Deze zijn in de handel te koop, maar u kunt natuurlijk ook zelf op jacht en
uw vissen varen er wel bij.
Auteur: onbekend. Uit: het blad van A.V. Rosaceus en Ciliata Nieuws.
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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?
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Bart Vries
Ijzerwerker 45, Sappemeer
0598-392458
biologisch@aquariahs.nl

Heeft u iets voor ons boekje?
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