Seizoen 2011-2012

Onze hobby avond, wat doen we deze maand
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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.
De komende hobbyavond is op maandag 2 april 2012 met als spreker:

Wim Tomey
De titel van de lezing is “Borneo

exclusief”

Deze hobbyavond ontvangt aquariumvereniging Aquaria H-S één van de
bekendste Nederlandse aquarianen, de heer Wim Tomey. Deze autoriteit
op vivarium gebied is al meer dan 50 jaar keurmeester in Nederland.
We gaan genieten van een fotografisch verslag van een reis dwars door
het regenwoud in aquatische biotopen van West Borneo, met fraaie
opnamen van natuurlijke habitats en niches van algemeen bekende,
maar ook onbekende in het wild levende siervissen, aquatische planten
en andere mysterieuze levensvormen.
Kortom mis dit niet en kom deze avond kijken en luisteren.

Mededelingen van de voorzitter.
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Gisteravond (17 maart) hadden we de uitslag van de districtskeuring in
Emmen. Met een kleine 100 aanwezigen was het gezellig vol in het
zaaltje. De keurmeester was dit jaar Wim Tomey.
Na de gebruikelijke inleidingen en kleine opstartprobleempjes kon de
presentatie beginnen.
Helaas gingen de opmerkingen van Wim niet over de aquaria, de vissen
en de planten maar over zijn eigen doen en laten en ervaringen binnen
de aquaristiek en de Bond. Wij, de aanwezigen van onze vereniging,
vonden dit vreemd want het gaat er deze avond toch om hoe de aquaria
beoordeeld werden en wat we er met z’n allen van kunnen leren om
dingen te verbeteren.
Toch was het verder wel een geslaagde avond met als uitkomst dat Klaas
Gielstra 8e is geworden en Marleen Ammerlaan 3e. De totale uitslaglijst
vinden jullie verderop in dit boekje.
De afgelopen hobbyavond over het houden van koi was lekker druk
bezocht, alleen wel wat weinig eigen leden. Houd dit in dat jullie niet zo
van koi houden en dat we maar niet meer zo’n avond moeten houden?
Laat het ons maar weten, dan kunnen we er in de toekomst rekening mee
houden.
Groeten en tot op de komende hobbyavond!
Nico

Terugblik op de vorige hobbyavond
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Afgelopen hobby avond was het weer zo ver. Weer een nieuwe spreker,
dit keer was de eer aan Tiebo van koiquest die ons als aquariaan wat
over de koi bij probeerde te brengen met zijn mooie foto's en wijsheid
over zijn passie.
Tiebo is begonnen met het uitleggen waarom hij de site koiquest
begonnen is vanuit zijn redacteur-avontuur bij een koi-tijdschrift. Van
deze passie is hij overgegaan naar het onderhouden van een karper-blog
met daarbij gaande zijn Japan reizen en leermomenten. Dit doet hij met
een team van verschillende mensen die over de hele wereld vandaan
komen maar natuurlijk vooral Nederland en Japan.
Tiebo vertelde ons dat je een koi-vijver begin en eindigt met een kohaku,
nou Tiebo heeft het mis ik eindig met een tancho.
Daarnaast vertelde hij over de verschillende varieriteiten van koi waar hij
de belangrijkste groep uitpakte; de gosanke groep namelijk de showa,
sanke en de kohaku. Waar ook dit keer een stuk geschiedenis over de
naam en oorsprong over verteld werd. De krijgsheer met zijn 11 zoons
waarvan de drie jongste het recht hadden om de volgende opvolger te
kiezen. Dus daarom word altijd de grand champion (totale winnaar van
een koi show) een sanke, showa of een kohaku. Sanke witte vis met rood
en zwart patronen showa zwarte vis met rode en witte patroon met zwart
op de kop en zwarte plekjes op de borst vinnen.
Na de pauze nam Tiebo ons mee naar zijn Japan reis. Naar een van de
bekendste kwekers van Japan namelijk Danitsi. Deze kweker heeft meer
dan 200 mudponds en kweekt zeer goede gosanke varianten. Hij liet ons
zien hoe hij sliep en werkte bij de koi farm.
Het was een erg leuke lezing met veel “vreemde” koi-liefhebbers die de
avond bijwoonden.
Henze

Uitslag DNN 2012.
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Uitslag Districtskeuring 2012 DNN
Categorie A1 (Gezelschapsaquaria)
1
2
3
4
5
6
7

R. Hempenius
Tj. Tilstra
J. van Althuis
J. Hut
T. v.d. Toolen
J. van Wolde
R.M. van Nijen

8

K. Gielstra

AV Pronkjuweel
AV Harlingen
AV Harlingen
AV Minor
AV Natuur in Huis
AV de Maanvis
AV Antoni van
Leeuwenhoek
AV H-S
Hoogezand

Groningen
Harlingen
Harlingen
Klazienaveen
Heerenveen
Farmsum
Assen

398,5 / 63,5
398,0 / 63,5
396,0 / 63,5
389,0 / 62,0
388,5 / 62,0
387,0 / 61,5
383,0 / 61,0

Hoogezand

368,0 / 58,5

Harlingen
Klazienaveen
Hoogezand

396,0 / 61,0
393,5 / 63,0
385,5 / 60,5

Hoogezand

382,5 / 61,5

Farmsum

374,0 / 59,5

Categorie A2/3 (Speciaal )
1
2
3
4

Tj. v.d. Ploeg
A.J. Huizinga
M.C.A.
Ammerlaan
M. Koetze
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A. Smit

AV Harlingen
AV Minor
AV H-S
Hoogezand
AV H-S
Hoogezand
AV de Maanvis

Winnaar Lammert Nijmandsbeker: Harlingen
Tj. Tilstra (398,0) + Tj. v.d. Ploeg (396,0 ) = 794,0

Acantophthalmus kuhlii
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De kuhlii behoort, evenals de Botia, tot de familie der Cobitidae. Deze
doorngrondels vormen een betrekkelijk kleine groep van vissen die
uitsluitend voorkomen in de Oude Wereld. De modderkruipers hebben
een enorm verspreidingsgebied, dat zich uitstrekt over Europa, Azië en
Afrika, waar ze voorkomen in Ethiopië en Eritrea. Het zijn schuwe
bodembewonende vissen, met onder het oog een verdedigingsstekel die,
indien hij opgericht wordt, een doeltreffend wapen vormt tegen iedere
vijand, inclusief de onschuldige aquariaan, die bij het in handen nemen
van het ‘slangske’ plots een stekende pijn voelt en bloed ziet vloeien.
Gelukkig is de stekel niet giftig en beperkt de schade zich tot een kleine
snijwond.
Deze aalachtige visjes, met hun langgerekt, aan de staart enigszins
afgeplat lichaam en hun volledig onderstandige, uitstulpbare
mondopening met dikke lippen, zijn uitstekend aangepast om, dank zij
hun goed ontwikkelde baarddraden, hun kostje op de bodem op te
scharrelen. Sommige soorten hebben, net als de Corydoras, een
darmademhaling ontwikkeld, waardoor ze in modderig, zuurstofarm water
kunnen overleven. De opgehapte lucht wordt in de darm ontdaan van
zuurstof en via de aarsopening uitgestoten. Daardoor kunnen ze zelfs in
periodes van langdurige droogte in de modder wegkruipen en zonder
water verder leven. Hun huid is slijmerig en de schubben zijn klein en
ontbreken vaak op het hele lichaam of op enkele delen.
Modderkruipers zijn rustige vissen, die weliswaar in een
gezelschapsaquarium gehouden kunnen worden, maar die men veel
beter kan waarnemen en bestuderen wanneer men ze in een apart bakje
onderbrengt.
De Acantophthalmus kuhlii die in de nieuwe nomenclatuur inmiddels
Pangio kuhlii heet, komt voor op Java, Sumatra Oost-Indië, NoordoostBengalen, Assam, Malakka, Myanmar, Borneo en Singapore, waar hij
ondiepe watertjes bevolkt met een zanderige of slijkachtige bodem. Hij
werd voor het eerst in 1909 ingevoerd en mag zich sindsdien op een
blijvende interesse van de aquariaan beroemen.
Het ‘slangske’, zoals hij in het Belgisch wordt genoemd, heeft een lang,
rolrond, naar de staart toe zijdelings samengedrukt Iichaam. Hij heeft een
onderstandige mond, met drie paar baarddraden. Zijn kleine ogen zijn
afgedekt met een beschermend vlies. Zijn grondkleur is zalmkleurig tot
lila, zijn buik is zilver tot zuiver wit. Op de kop lopen drie doorlopende
diepzwarte dwarsbanden. Op het lichaam vinden we een groot aantal
donkerbruine tot zwarte banden, die veelal in het midden worden
onderbroken door dunne lichte strepen of vlekken. Deze dwarsbanden
reiken niet helemaal tot aan de buikzijde. Op de staartwortel zien we een
bruine driehoekige vlek. De vinnen zijn kleurloos. Alleen op de rug- en
staartvin vinden we rijen bruine puntjes. De aarsvin is ver naar achteren
geplaatst.

Acantophthalmus kuhlii
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De kuhlii, die 8 cm groot wordt, is een zeer aardig visje dat bij een
temperatuur van 22 tot 24o C in ieder goed beplant gezelschapsaquarium
kan meedraaien. Indien je ze met meerdere exemplaren houdt, zullen ze
hun natuurlijke schuwheid grotendeels verliezen en zul je ze regelmatig
over de bodem zien rondscharrelen. Om hen te plezieren geef je hen vele
schuilplaatsen onder overhangende stenen of onder kienhout, of leg je
plastic buizen met een diameter van 1 cm in de bodem. Gezien hun
gevoelige baarddraden, gebruiken we als bodembedekking onscherp
zand. Hier en daar een beetje turf om wat in te woelen, stellen ze zeer op
prijs en wees gerust: ze zullen geen bodemvuil laten opdwarrelen. Aan
de waterkwaliteit stellen ze geen bijzondere eisen.
Omdat het bodembewoners zijn geven we hen tubifex of rode
muggenlarven, maar ook organische en plantaardige afvalstoffen maken
deel uit van hun menu. Zo wordt ook droogvoer, dat op de bodem is
beland, opgeruimd.
Over de kweek van de kuhlii is er niet veel bekend, alhoewel
gelegenheidskweken in het aquarium niet zelden voorkomen. Sommige
waarnemers zijn de mening toegedaan dat de paring plaatsvindt in de
bovenste waterlagen en dat de visjes hierbij zo onstuimig te keer gaan
dat er zich aan het wateroppervlak luchtbellen vormen, waardoor men
wel eens gedacht heeft dat ze schuimnesten bouwden. Wel heeft men
vastgesteld, dat de eitjes een grote kleefkracht bezitten, wat de theorie
van een schuimnest dan weer schijnt uit te sluiten.
Sommigen zeggen dat de zeer kleine eitjes lichtgroen gekleurd zijn,
anderen beweren dan weer dat ze een oranje kleur hebben.
Zoals je ziet heeft de kuhlii al zijn geheimen nog niet prijsgegeven en is
hij voor de gedreven kweker een uitdaging. De gewone liefhebber zal aan
zijn ‘slangskes’ jaren plezier beleven.
Karel Fondu, Siervis Leuven. Uit: De Zulther en A.V. Xiphophorus
Kampen.

Aulonocara nyassae / Brachydanio rerio
Waarnemingen bij Aulonocara
keizersbaars genoemd

nyassae,

ook

wel
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Aulonocara nyassae is een slanke cichlide uit het Malawimeer en een
geschikte bewoner voor een speciaal-aquarium ingericht voor vissen uit
het Malawimeer.
De grondkleur van deze vissen is bij de man paarsblauw, soms komen
ongeveer 6 tot 8 donkere dwarsstrepen te voorschijn.
Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd, haar grondkleur is
donkerbruin met eveneens donkere dwarsstrepen.
Er zwemmen één man en vier vrouwtjes in mijn aquarium van 200 x 50 x
50 cm, gevuld met water van 10 DH en een pH van 8 bij een temperatuur
van 25 C. De man is zo’n 12 cm, twee vrouwtjes van 10 cm en twee
vrouwtjes van circa 8 cm. Het mannetje heb ik in april 1996 gekocht, twee
vrouwtjes na een maand zoeken en de laatste twee vrouwtjes weer een
week of twee later.
Tien dagen nadat ik ze had gekocht zwom de grootste van mijn vier
vrouwtjes met een bek vol eieren in de bak rond.
De paring kwam tot stand in de overbevolkte twee meter bak met
schuilplaatsen. Het was prachtig om te zien hoe de man voor het
vrouwtje stond te sidderen.
Het bevruchten van de eitjes heb ik niet kunnen zien.
Een vrouwtje met een bek vol eieren is geneigd dan niet te eten.
Na ongeveer 25 dagen zwommen de jonkies vrij in de bak. Er zwom ook
een paartje Haplochromis rostratus (20 cm) en een paar Haplochromis
electra (15 cm). Uiteindelijk heb ik van de jonge Aulonocara’s er 15
grootgebracht.
Piet Poorte. Uit: De Natuurvriend en A.V. Xyphophorus Kampen.

Brachydanio rerio
Brachydanio rerio is de Latijnse naam van dit visje. Brachydanio betekent
korte danio, terwijl rerio is afgeleid van een inheemse naam.
De Nederlandse naam voor dit visje is Zebrabarbeeltje en behoort tot de
oude bekenden in de aquaristiek, ofschoon je hem de laatste tijd veel
minder ziet als vroeger.

Brachydanio rerio
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Ik denk dat daar twee oorzaken voor aan te wijzen zijn:
a. ze zijn goedkoop in aanschaf;
b. er was een sterke mate van inteelt.
Het eerste punt is vaak voor velen een reden om deze vis niet te kopen,
want mooie vis is duur en aan goedkope vis mankeert vast wat.
Het tweede punt heeft momenteel een positieve wending genomen, want
de kwekers in Zuidoost Azië zijn er gelukkig in geslaagd weer alleszins
acceptabele zebra’s te kweken die in aqauaria van 1,5 meter en groter,
toch weer ongeveer 6 centimeter kunnen worden. Bovendien zijn de
kleuren weer zeer fraai met op een zilveren, bij het mannetje soms
gouden ondergrond, heldere blauwe lengte strepen.
De Zebra voelt zich het best op zijn gemak in aquaria met grote groepen
planten met fijne blaadjes en er moet ook voldoende zwemruimte zijn.
Dan zult U eens zien hoe mooi, levendig en speels ze zijn. Vanwege dit
speelse karakter moeten ze bij voorkeur niet samen worden gehouden
met vissen die van rust houden, want die kunnen ze behoorlijk plagen.
Het zijn echte kwajongens van het aquarium.
Ze komen voor aan de oostkust van India in niet te snel stromende,
kleine stroompjes. Aan de temperatuur stellen ze geen bijzondere eisen;
18 tot 22 graden Celsius is voldoende, terwijl ze er ook geen bezwaar
tegen hebben als de temperatuur eens tot 16 graden Celsius daalt.
Het kweken is niet moeilijk. Als u geen resultaten van enige honderden
jongen wilt, zijn ze zeer goed te kweken in een bakje van 60 x 30 x 30
centimeter.
De bodem wordt bedekt met grove kiezel, de achter- en zijwanden dicht
beplant met Myriophylum of een andere fijnbladige plant. De temperatuur
24 graden Celcius en de waterhardheid circa 10 DH. Plaats in het
kweekbakje 3 mannen en 1 vrouwtje of als u het alleen en uitsluitend
gaat om plezier en beslist niet om honderden jongen, maar tevreden bent
met ongeveer 50, kunt u ook 6 mannen en 3 vrouwtjes in de kweekbak
plaatsen. Voer de ouderdieren in de kweekbak nooit met levend voer.
Helemaal niet voeren is nog beter, want meestal zetten goede stellen
daags na het inzetten in de kweekbak al af.
Meestal onder heftig jagen worden de eieren in de vrije zwemruimte of
tussen de planten afgezet. Na het afzetten de ouderdieren verwijderen,
want ze lusten hun eigen eieren bijzonder graag. De eieren komen na 36
uur uit en de jonge visjes hangen dan als glassplinters aan planten en
ruiten. Na 4 dagen beginnen ze te zwemmen en is de tijd aangebroken
om ze te voeren. Dit is nu het punt waar veel kwekers tegen opzien, want

Brachydanio rerio

9

er wordt altijd gesproken over infuus, fijn gehakte tubifex, cyclops,
naupliën, raderdiertjes etc. Inderdaad buitengewoon goed voer, maar als
u geen al te groot nest hebt en tijdens het voeren goed oplet dat het
water niet troebel wordt, dan kunt u de eerste dagen ook goed voeren
met fijngewreven hardgekookt eigeel. Als de visjes wat groter worden, na
ongeveer 10 dagen, kan u ze voeren met pas uitgekomen pekelkreeftjes,
kleine watervlooien en cyclops. Van dit laatste niet te veel, want cyclops
die niet opgegeten worden groeien ook en vallen na een paar dagen uw
jonge vissen aan. Na vier weken zijn de jongen al zo groot dat ze al bijna
alles eten.
P. Bus, A.V. Pronkjuweel en Ciliata Nieuws.

Corydoras
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Corydoras-soorten die gevangen worden zetten de eerste vinstaal van de
borstvinnen in een vaste stand. Zij blijven dikwijls met die borstvinnen in
het net hangen en laten dikwijls moeilijk los. Nemen we deze vissen in de
hand dan prikken ze bijna zeker in de vingers, wat een pijnlijk gevoel
veroorzaakt. Door de gefixeerde eerste vinstraal wordt een kleine
hoeveelheid gif in het wondje gespoten als afweer tegen het vastpakken,
wat als een pijnlijke prik ervaren wordt. Dat is een normale afweer van
deze vissen. Maar bij het vervoeren van Corydoras-soorten doen zijn dit
ook en zij kunnen op deze wijze andere vissen die in dezelfde plastic zak
zitten verwonden en zelfs zodanig dat zij hieraan overlijden. Oppassen is
dus de boodschap. Zelfs is het mogelijk dat zij de plastic zak lek prikken,
zodat deze leeg kan lopen, met een bekend gevolg, vissen dood. Het is
daarom verstandig dat we Corydoras-soorten in een pot of iets dergelijks
vervoeren of als het niet anders kan in een dubbele plastic zak en altijd
apart, dus niet bij andere vissen in dezelfde plastic zak of pot.
Bron: de Natuurvriend en A.V. Minor-Rasbora-Combinatie.
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Beeldmateriaal voor de vereniging
wordt verzorgd door
Pieter Medema
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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?
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

