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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 6 mei 2013
en we hebben als spreker:

Hans Osendarp
Zoals de meeste van onze verenigingsleden weten maakt Hans
regelmatig reizen naar de tropen om zich daar letterlijk en figuurlijk onder
te dompelen in de schitterende natuur. Deze avond laat Hans ons
genieten van het tweede deel van zijn reisverslag naar het ZuidAmerikaanse “drie landen punt” rondom Leticia. Hier bezocht Hans met
nog 7 andere mede reizigers biotopen in Peru, Brazilie en Colombia.
Hans laat ons nog niet eerder vertoonde beelden zien van zowel de
natuur boven als onder water van de mooiste en opvallendste
belevenissen die hij daar heeft opgedaan.
We kunnen dus wederom gaan genieten van 2 keer 50 minuten
schitterende natuur, bevolking en uiteraard de daar voorkomende vissen
en andere dieren. Het belooft weer een mooie en gezellige avond te
worden en iedereen is welkom, lid of geen lid.
Tot ziens op de hobbyavond.

Mededelingen van de voorzitter.
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Van de voorzitter, districts-uitslag 2014!
Volgend jaar in maart zal onze vereniging de jaarlijkse uitslag van de
districtskeuring gaan verzorgen.
Hiervoor wil ik graag de hulp van jullie, onze leden, in schakelen.
Aangezien onze bond, de NBAT het district niet meer erkent (maar wel
verwacht dat er een keuring wordt gehouden) en er dus ook geen
vergoeding/financiële ondersteuning meer plaatsvind, moeten we alles
dus zelf betalen. En de bodem van de districtskas komt in’t zicht.
De afgelopen uitslag heeft helaas een verlies opgeleverd van €539,=, en
dat willen wij natuurlijk volgend jaar niet!
Daarom vraag ik jullie om hulp:
Voor de verloting zoeken wij nieuwe artikelen/cadeaus voor op de tafel.
Dus als je dit jaar iets krijgt waarvan je denkt; ‘dat had je niet hoeven
doen’ denk dan aan de vereniging en neem het mee naar een
hobbyavond.
Elk cadeau wat we krijgen hoeven we niet te kopen toch?
Ook elke vorm van sponsoring is van harte welkom. Gratis producten,
reclame tijdens de uitslag, er is heel veel mogelijk als het maar geld
oplevert.
Misschien hebben jullie zelf ook wel ideeën, of wil je mee helpen op de
avond zelf, geef dit dan aan mij of het bestuur door.
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken/helpen.
Nico

Terugblik op de vorige hobbyavond
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Doordat Pasen op de eerste maandag van de maand viel en dus verzet
moest worden naar een week later, kwamen we in een kleinere zaal dan
normaal, maar dat mocht de pret niet drukken, we pasten er allemaal nog
in.
Onze eigen Marleen Ammerlaan heeft ons laten zien dat er meer is dan
piramides, woestijnen en kamelen in Egypte.
Marleen liet zien dat er bij de kustplaats Dahab aan de golf van Aqaba,
door gewoon te snorkelen zeer veel te zien is aan koraal en vissen.
De foto’s die ze gemaakt had met een normale onderwatercamera waren
voor de meeste denk ik wel zeer goed te noemen.
Ik vond het geweldig om te zien hoeveel soorten vis er was en de grote
hoeveelheden van sommige scholen vis.
Soms leek het erop of de foto’s op z’n kant waren genomen en dus
verkeerd werden gepresenteerd, maar Marleen vertelde dat dit de
verticale wand was en dat het daar dus steil naar beneden ging en dat als
je duikersspullen had nog wel even verder naar beneden kon gaan, maar
dat je niet veel meer te zien kreeg, het mooie koraal en de dieren die
daarbij horen leven niet diep omdat ze het nodige zonlicht nodig hebben.
Marleen heeft ons ook de vissen die het meest in beeld kwamen de
namen geleerd en speciaal laten zien hoe simpel dat is om dat te
herkennen en te onthouden, bijvoorbeeld de Trompetvis, Fluitvis en
vissen met een scherp vinnetje naar boven en een ander een scherp
vinnetje aan de zijkant (verdikkeme ben ik toch die namen weer
vergeten).
Maar dat ik de namen niet kan onthouden maakt de lezing er niet minder
interessant op, want ze wist het gezellig te brengen en snap best dat er
mensen zijn die een zeewateraquarium willen houden.
Engelmund Zonneveld

Uitstapje naar het Westland / Uitslag distriktskeuring
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Uitstapje naar het Westland
Enkele jaren geleden zijn we op een zaterdag met een aantal leden
samen met Theo Verheij op bezoek geweest bij Toon de Zeeuw, een
particuliere kweker van aquariumplanten en Nico van der Tuin, een
groothandelaar in aquariumvissen.
Toon de Zeeuw is een particuliere kweker van aquariumplanten, die hij
alleen verkoopt aan leden van de NBAT zoals wij (en dat tegen zeer
schappelijke prijzen)
Voor Nico van der Tuin geldt dat hij een groothandelaar is in
aquariumvissen en planten, die ons ook wil ontvangen als we met Theo
meekomen. Ook bij Nico kunnen we dan kijken en kopen, ook weer tegen
schappelijke prijzen.
Op verzoek van enkele leden is er op zaterdag 1 juni 2013 weer een
uitstapje naar Toon de Zeeuw en Nico van de r tuin.
Aanmelden kan via een email aan bart-annieta.vries@planet of bel 0651835094. Graag aangeven met hoeveel personen. Ook vermelden als je
wilt rijden en hoeveel mensen er met jou mee kunnen reizen.
Graag zo spoedig mogelijk een reactie zodat ik e.e.a. tijdig met Theo kan
afspreken.
Bart Vries.

Uitslag distriktskeuring, Keurmeester Frans Maas
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Tjeerd Tilstra
Rene Hempenius
Ton v.d. Toolen
Jan van Wolde - Hippolytushoes
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Tjeerd van der Ploeg
Erik Kemper
Rommer Talens
Hans Osendarp
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Rommer Talens

Wel barbecue, maar een week later.

De jaarlijkse BBQ. / Aquarium houden in Ierland
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Omdat we dit jaar op 1 juni een excursie hebben naar de kwekers in het
Westland (zie op pagina 4 in dit boekje) en geen idee hebben hoe laat we
weer terug zijn, wordt de barbecue gehouden op:

Zondag 9 juni 2013
Ook dit jaar wordt het weer bij ons thuis gehouden, en zoals altijd
rekenen we weer op mooi weer.
Dit jaar zijn alle kosten voor de vereniging, dus de crisis is geen excuus
om niet te komen. *)
Opgeven vóór donderdagdag 6 juni i.v.m. de inkopen!
Waar: Achterdiep zuidzijde 16
Tijd: welkom vanaf 17.30
*) “Maar alleen voor onze leden en hun huisgenoten.”
Groeten,
Nico & Greet

Aquarium houden in Ierland.
Begin juni is ondergetekende met een adverteerder en enkele leden van
onze vereniging op bezoek geweest bij Cees de Snoo in Ierland. Cees
werd 50 jaar en wilde dit heugelijke feit samen met zijn Nederlandse en
Ierse vrienden groots vieren en beslist niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Dat heeft hij geweten ook, maar dat is een heel ander verhaal.
In de dagen voorafgaand aan de grote dag hebben we onder extreem
zonnige weersomstandigheden diverse schitterende uitstapjes gemaakt
in de omgeving en kunnen ons nu goed indenken waarom Cees en Hetty
daar zijn gaan wonen. Wat een rust, ruimte en bovenal nog geen jachtige
maatschappij. Tijdens één van die uitstapjes bezochten we in Glonmell
het tuincentrum waar Cees werkzaam is. Je kunt het wat opzet en grootte
vergelijken met een Intratuin of Staelduinse Bos. Ieren houden blijkbaar
ook veel van tuinieren.
Buiten was een enorm assortiment bomen, struiken en planten te

Aquarium houden in Ierland
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bewonderen. Binnen in het overdekte gedeelte troffen we een
overzichtelijke en zeer grote vijverafdeling aan. Dit was toen Cees er
kwam werken wel anders. De vijvers stonden opgestapeld en de pompen
zaten allemaal in de doos. Er was toen geen druppel water te bespeuren.
Cees heeft voor het opzetten van de vijverafdeling van zijn baas de vrije
hand gekregen. Nu sieren enkele door Cees gemaakte modelvijvers,
compleet met bijpassende ornamenten de afdeling. Ook stonden er vele
fonteinen vrolijk op los te spuiten en kletterde op verscheidene plaatsen
water uit diverse kruiken en kunstzinnige frutsels. Een afdeling die de
blaas dus deed opspelen en aanzette tot een spoedig bezoek aan de niet
kletterende aquariumafdeling. Op weg daarheen passeerden we een
uitgebreid assortiment vijverplanten, dat niet onderdeed voor wat we hier
in Nederland aantreffen.
Eenmaal op de aquariumafdeling aangekomen sloeg echter de
verbijstering toe.
Ik heb in mijn leven al heel wat aquariumzaken bezocht, veel gezien en
meegemaakt, maar dit sloeg echt alles. Er stond een verkoopstelling met
ongeveer 20 aquaria. Daarin zaten voornamelijk allerhande zilverkleurige
vissen. Geen felle kleurtjes, maar voornamelijk zilvergrijs.
Ik vroeg Cees waarom hij niet meer vrolijk gekleurde vissen te koop
aanbood, waarop Cees antwoordde dat er in Ierland slechts twee
importeurs van aquariumvissen zijn en dat het assortiment vis dat ze
aanbieden zeer beperkt is en de aangeboden vis van mindere tot slechte
kwaliteit is. Hij was intussen wel druk bezig om van deze importeurs
betere kwaliteit en een breder assortiment te eisen, anders zou hij zijn vis
desnoods uit Nederland gaan importeren.
Ook het assortiment aquariumplanten is niet te vergelijken met wat hier
aangeboden wordt. Echte levende aquariumplanten zijn nauwelijks
verkrijgbaar. Men moet zich maar behelpen met een groot assortiment
plastic planten.
Na mijn bezoek heb ik nog meerdere malen contact met Cees gehad en
kon hij me melden dat hij intussen een gevarieerder en gekleurder
aanbod en betere kwaliteit vis voorhanden had en hij zijn klanten nu kan
adviseren om eens een schooltje vissen te kopen (een begrip dat ze niet
kenden) i.p.v. doe mij er maar 2 van die en 2 van die. Iets wat je hier in
Nederland ook nog te vaak hoort als je in een aquariumzaak staat.
Ook is er een planteneiland verschenen met een behoorlijke sortering
van eenvoudige waterplanten.
De aquaria die te koop aangeboden werden kunnen we vergelijken met
die in Nederland te koop zijn. Juwel en dat soort merken. Niks mis mee
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dus.
Bij de afdeling aquariumaccessoires viel mijn onderkaak bijna op mijn
tenen. Zag ik het goed of waren dit nu de naweeën van een avondje pub.
Ik zag een plastic onbewoond eiland compleet met hut en palmboom op
de bodem van een aquarium staan. En een plastic woestijn met
cactussen en schedel van een rund in een ander aquarium. En zo waren
er nog meer van die tafereeltjes te bewonderen. Struinend door de
accessoires vond ik Griekse ornamenten, beelden, stenen
mangrovewortels, allerhande felgekleurde decoratiematerialen, nog meer
gezonken kruisers en jachten, duikertjes en meer van dat soort ongein in
vaak fluoriserende kleuren. Alvorens je de prijs van deze accessoires wil
weten, zal je eerst bij een dokter een hartfilmpje gemaakt moeten hebben
om te kijken of je hart het wel aan kan als je het prijskaartje bekijkt.
Ook hier gaf Cees toe, dat het tegen zijn persoonlijke principe was dit te
verkopen, maar als Cees probeert de klant op ‘Hollandse stijl’ te
adviseren om meer natuurlijke materialen te gebruiken, dan slaat de klant
dicht omdat ze niet weten hoe ze met deze materialen om moeten gaan
en gaat de klant naar de concurrent en koopt daar dan het gewenste
product. En omdat Cees voor zijn baas omzet moet maken, verkoopt
Cees deze producten dus ook vrolijk.
Cees heeft een eenvoudig speciaalaquarium voor Cichliden ingericht in
het restaurant van het tuincentrum, maar zelfs dit gaat boven de pet van
een gemiddelde Ierse aquariumhouder. Men kent alleen het begrip Afrika
Cichliden en denkt dat alle Cichliden uit Afrika vrolijk door elkaar
zwemmen in grote meren. De verbijstering is dan ook groot als dan
meegedeeld wordt dat deze Cichliden uit een eigen biotoop komen en
dus verschillende eisen aan de verzorging stellen.
Dwergcichliden, zoals wij die in de Apistrogramma familie kennen? Nooit
gezien.
We kunnen er om lachen, maar ook hier in Nederland lopen nog vele
onwetenden rond. Alleen die hebben het geluk dat ze op vrij korte afstand
altijd wel een zaak met ruime keuze en vaak voldoende vakkennis binnen
bereik hebben.
Zij hoeven geen 2 tot 2,5 uur naar een zaak te rijden om een paar visjes
te kopen, omdat er niets in de buurt te koop is. Wat kan je aan planten,
vissen en natuurlijk decoratiematerialen kiezen als er bijna niets te kiezen
valt. Wat nou compositie, biologisch evenwicht, CO2 bemesting, gulden
snede, straatje, doorkijkje, speciaalaquarium en meer van dat soort
kreten waar ze niet eens het bestaan van weten. In dat opzicht kunnen
we de inspanningen van Cees als echt pionierswerk beschouwen. Hij

Aquarium houden in Ierland / De beste imitator
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heeft bij diverse klanten al menige vijver aangelegd en ook het inrichten
van aquaria bij de mensen thuis neemt steeds meer toe. Ook zien zijn
klanten nu wat er allemaal meer mogelijk is met een vijver of aquarium en
ontstaat er rond Glonmell stilaan een groep mensen met meer kennis
over hun eigen vijver of aquarium.
Een aquariumvereniging is daar totaal onbekend laat staan een sortering
aquariumbonden zoals we die hier kennen, wat betekent dat het
stimuleren van het verhogen van de kennis over het houden van een
aquarium, paludarium of terrarium en het optimaliseren er van totaal
ontbreekt.
Cees erkende ook dat hij zich vaak moest inhouden wanneer klanten
hem om advies vroegen. Het gevaar bestaat dat hij de vragensteller
overvoert met informatie die deze toch net kon bevatten.
De luxe die wij hier in Nederland hebben van vaak, in velerlei opzicht
ruim gesorteerde vijver-, aquaria en terrariumzaken, het je kunnen
aansluiten bij een vereniging om je kennis te vergroten en je hobby te
optimaliseren, ontberen de Ierse zielsverwanten nog in grote mate.
Laten we eens stilstaan bij de mazzel die wij hebben om over zoveel
keuze, kwaliteit en kennis te kunnen beschikken en dit besef overbrengen
aan personen, zoals ik pas nog meemaakte, die voor een verkoopstelling
staan met zeker 80 afgeladen aquaria en zeggen: ‘ze hebben niks zitten’.
Jan van der Tuin. Uit: Ciliata Nieuws.

De beste imitator
Octopussen zijn voedzaam en prettig hapklaar. Er zitten geen botten of
graten in en je hoeft geen schelpen open te wrikken om bij hun vlees te
komen. De gemiddelde octopus heeft dan ook een zwaar leven met vele
vijanden. Hij probeert zich zoveel en zo goed mogelijk te verstoppen en
jagen doet hij ‘s nachts. Een stel Australische onderwaterfotografen
waren begin jaren negentig dan ook verbaasd om op klaarlichte dag en in
het volle zicht bij het Indonesische eiland Flores een octopus aan te
treffen. Ze moesten daar wel twee keer voor kijken, want de inktvis deed
zich voor als een platvis: alle acht tentakels had hij naast elkaar
gevouwen en zijn twee ogen keken omhoog.
Er deden al langere tijd verhalen de ronde over de intelligentie van
octopussen. Het heeft even geduurd voordat iedereen geloofde dat de
inktvis ook een meesterlijke imitator is. Inmiddels zijn er foto’s en filmpjes
genoeg die het bewijzen. De octopus als zeeslang, heremietkrab,
sidderaal, kwal of zeeanemoon en nog veel meer. Hij draait er zijn
‘handen’ niet voor om.

De beste imitator / De glasaal is liever lui dan moe
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Monique Punter. Uit: maandblad Kijk.

De glasaal is liever lui dan moe
Na zijn geboorte in de Sargassozee, een paar honderd mijl uit de kust van
Bermuda, lift de Europese aal de eerste twee jaar van zijn leven mee met
de golfstroom. na zo’n vijfduizend kilometer bereikt hij onze kustwateren
als glasaal. Sluiscomplexen vormen daar een probleem voor zijn intrek in
onze zoete wateren. Daarom legt men in Nederland vistrappen en
aalgoten aan, in de verwachting dat de vis tegen een zoetwaterlokstroom
in zal zwemmen. Maar wil de glasaal dat wel? Hij bereikte onze kusten
door met de golfstroom mee te zwemmen. En ook de trek landinwaarts
gaat normaal gesproken met de getijstroom mee.
Het Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid nam de
proef op de som. In het voorjaar van 2005 werden daarom de aalgoot en
de hevel met elkaar vergeleken, twee methoden om de glasaal bij fysieke
hindernissen in ons land te laten trekken. Bij de goot zwemt de glasaal
tegen de stroom in, bij de hevel met de stroom mee. De tests vonden
plaats in proefopstellingen bij het sluizencomplex van Nieuw Statenzijl in
groningen en de Bergse Diepsluis in Zeeland. Duikwaarnemingen voor de
bergse Diepsluis in 2005 en 2006 vulden de tellingen aan.
Lokstroom
In de testsituatie bestond de aalgoot uit een drijvende kunststof bak (zie
figuur). Zoet water, rechts in de figuur, werd met een pomp uit het
achterland naar de aalgoot gepompt (aangegeven door pijltjes) en verliet
deze bak als lokstroom via een korte buis, voorzien van een klein fuikje.
De glasaal zou tegen de lokstroom in de drijvende bak in moeten

De glasaal is liever lui dan moe
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zwemmen. Bij de hevel zwemt de glasaal met de stroom mee. De hevel
bestond uit een buizenstelsel over de sluisdeur. Bij hoog water stroomde
het zoute water door de buizen naar het zoete water een groot net in (zie
figuur).
Hevel- en gootvangsten
De verschillen tussen hevel en goot waren aanzienlijk. Bij hoog water
was de intrek van glasaal via de hevel bijna tien keer zo groot als via de
goot. Met de stroom mee zwemmen blijkt dus populairder. De hevel ‘ving’
bovendien
grote
hoeveelheden
stekelbaarzen,
steurgarnalen,
aasgarnalen, vlokreeften en Chinese wolhandkrabben. ook andere
waterdieren gebruikten de hevel zoals grote zeenaald, pos, spiering,
baars, grondel, bot en blankvoorn. Dat is gunstig voor de landinwaartse
verspreiding van waterdieren en voor de voedselvoorziening stroom
opwaarts (bijvoorbeeld de stekelbaars voor lepelaars). De goot ‘ving’
alleen kleine hoeveelheden stekelbaars.
Duikwaarnemingen
Uit de duikwaarnemingen bleek dat de glasaal zich bij laagwater
concentreerde in de bovenste halve meter van de waterkolom, direct voor
de sluisdeuren. Ze kwamen af op de zoetwater lokstromen uit de kieren
van het sluiscomplex. De stroomsnelheden in deze kieren waren echter
te groot voor intrek (zie figuur A). Bij hoogwater concentreerde de glasaal
zich direct voor de deur van het sluiscomplex, verspreid over de
waterkolom. Grote aantallen glasaal wisten dan door kieren, met de
stroom mee, het achterland te bereiken (zie figuur B).
De oplossing is eenvoudig
De glasaal is dus liever lui dan moe. Kleine openingen in sluisdeuren of
hevelconstructies verbeteren de intrek van glasaal flink. Bij hoogwater
zwemt de luie aal met de stroom mee. Grote openingen lijken niet nodig.
En dat is gunstig in situaties waar zoutbezwaren een rol spelen.
Tammo Bult (Wageningen IMARES). Uit: trendsinwater.nl .
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