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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.
Op 3 februari 2014 houden we de ledenvergadering,
die natuurlijk wordt gevolgd door de BINGO
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 2013 (zie in dit boekje)
4. Verslag van de secretaris
5. Financiën
6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
7. Verkiezing bestuur
□

Martin Koetze is aftredend en herkiesbaar.

□

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 5 minuten voor de vergadering

8. Verslagen commissies
□

Biologie

□

Foto & Video

□

Techniek

9. Uitslagavond huiskeuring
10. Het nieuwe seizoen; wat gaan we doen?
11. Rondvraag.

Mededelingen van de voorzitter.
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Helaas hebben wij de vorige hobbyavond moeten missen want de
veerboot vanaf Terschelling (EVT) had uren vertraging omdat hij maar op
1 motor voer. Op de heenweg werden we nog geholpen door de
Hurricane (zie foto) maar terug moesten we bijna duwen.
Gelukkig smaakte het eten aan boord prima.
Komende hobbyavond hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering.
Graag zien we weer veel leden verschijnen om mee te denken met het
wel en wee van de vereniging, en hoe we het een ieder naar de zin te
maken.
Natuurlijk is het bij ons nooit een saaie vergadering, maar altijd heel
gezellig, EN we hebben natuurlijk weer de fameuze Bingo met weer
fantastische prijzen!
Kijk verderop in het boekje ook nog even naar de aankondiging van de
uitslag van de distriktskeuring.
Groeten en tot ziens!
Nico

Terugblik op de vorige hobbyavond
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Deze eerste Maandag van het jaar Hadden we Michiel van der Waaij om
over de overeenkomsten en de verschillen van een aquarium en meer (al
dan niet in Nederland) te praten.
Natuurlijk zijn er meer overeenkomsten tussen een tropisch meer en ons
aquarium, daarom was het soms wel eens lastig om ook de
overeenkomsten van ons aquarium en een Nederlands meer te zien.
Wat vissen en planten soorten betreft is er natuurlijk geen vergelijking,
maar wel waarom er in bepaalde gebieden die ene soort vis daar wel
leeft en in het andere niet.
Als je bij het kopen van vis of plant dit dus goed in de gaten houdt, kom je
minder snel voor verrassingen te staan.
Het leuke van deze avond vond ik dat hij niet als een onderwijzer zegt
welke vissen er bij elkaar gehouden kunnen worden, maar meer dat men
gaat nadenken waarom sommige vissen wel en sommige vissen niet bij
elkaar kunnen, bij het aanschaffen van vissen en planten moet je dus
eerst wat zelf studie gaan doen om zo tot een goed inzicht te komen.
Natuurlijk zijn er ook dingen die niet te vergelijken zijn ,of toch wel?
Hij liet bijvoorbeeld zien dat in de Nederlandse meren vissen zijn die op
bepaalde dieptes zwemmen omdat daar de temperatuur goed is voor
deze vissen, bij een aquarium is dat minder belangrijk omdat onze
bakken meestal niet hoger dan 50 cm zijn en daarom de temperatuur
nagenoeg gelijk blijft.
Maar toch kan men wel zeggen dat er op verschillende waterlagen vis
zwemt en dat willen we toch ook in ons aquarium, alleen dan is het omdat
het er mooier en rustiger uit ziet.
Ook liet hij zijn hoe je onderwater tegen de bodem/achterwand aankijkt in
een meer en dat is zou ook goed terug te vinden kunnen zijn in ons
aquarium, namelijk om de achterwand één te laten worden met de
bodem, want een bodem van een meer houdt niet in één keer op, ook
niet in de tropen.
Ik vond het een leuke avond waar ik zeker met herinrichting van mijn
aquarium nog eens aan terug denk.
Engelmund

Verslag van de ledenvergadering 2013
Notulen

: Algemene ledenvergadering 04-02-2013

Bij
Aanwezig
Afwezig

: De Reensche Compagnie
: Zie presentie lijst
: Overige leden
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Koffie en heerlijk gebak van de moeder van
Martin.
Opening vergadering
 Nico opent de vergadering, er zijn 16 personen
aanwezig.
Ingekomen stukken en mededelingen
 Er zijn geen ingekomen stukken.
 Er hebben zich 5 nieuwe leden aangemeld.
 Er worden binnen Hoogezand 10 boekjes
verstuurt, wie zou ze willen bezorgen?
Notulen ledenvergadering 2012
 Er waren geen op- of aanmerkingen naar
aanleiding van de notulen van vorig jaar. De
notulen zijn goedgekeurd.
Verslag van de secretaris, jaaroverzicht 2012:
 Het jaaroverzicht van 2012 is voorgelezen, er
waren geen op- of aanmerkingen.
Financiën
 We hebben met Martin het jaarverslag en de
begroting doorgelopen.
 Er waren geen bijzonderheden.
Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe
kascommissie
 Kascommissie Peter Wieringa en Rolf Ahlers
hebben de boeken gecontroleerd en verlenen de
penningmeester decharge.
 De volgende kascontrole zal worden gedaan
door Hans Osendarp en Greetje Bulthuis, Peter
Wieringa is reserve.
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Verslag van de ledenvergadering 2013 / Tips van de maand 5
Verkiezingen bestuur
 Engelmund Zonneveld is aftredend en
herkiesbaar, hij wordt benoemd tot secretaris.
 Bart Vries treedt af als bestuurslid.
 Marleen Ammerlaan treedt af als secretaris.
Verslagen commissies
8
 De biologische- en technische- commissie
hebben een rustig jaar gehad.
 Bart Vries stopt met de biologische commissie,
Marleen Ammerlaan neemt dit over.
 Bij de foto en video- commissie was het erg
gezellig en waren er geen bijzonderheden.
Uitslagavond huiskeuring
9
 De interactieve uitslag is erg goed in de smaak
gevallen.
 Pieter heeft een idee om meer naar de
huiskeuringen toe te leven door het oprichten
van een soort werkgroep doormiddel van
“gastheeravonden”. Hiervoor gaan we het animo
peilen (stukje in het boekje).
Vervolg op pagina 7
7

Een nieuwe rubriek!!!

Tips van de maand

Als ervaren aquariaan wil ik liefhebbers graag helpen om
ook een mooi aquarium te krijgen. Daarom ben ik van
plan om iedere maand één of meer van mijn vele tips in
het maandblad te zetten. Ook met het doel om jullie te
“kietelen” en er op te laten reageren, opdat er misschien
een discussie ontstaat. Ik weet veel, maar niet alles op
aquariumgebied. De hobby is mooi maar niet
gemakkelijk. Ik heb ongeveer 40 jaar ervaring met het
houden van aquaria, hoofdzakelijk plantenaquaria
(gezelschapsbakken). Mijn aquarium staat er in het
algemeen en het hele jaar door, zeer redelijk bij, als ik dat
tenminste van mezelf mag zeggen. En ik zie bij anderen

Tips van de maand
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dat de kwaliteit vaak te wensen over laat. Dikwijls zie je
dat mensen met een plantenbak over schakelen op een
speciaal-aquarium, omdat de planten het laten afweten.
Er zijn zelfs mensen die daardoor ophouden met onze
prachtige hobby. Het gezond houden van planten is
namelijk moeilijker dan het houden van vissen. In het
verleden heb ik vele artikelen in het maandblad
geschreven, de tips die ik nu wil geven heb ik
waarschijnlijk wel eens vermeld. Ik wil vanaf nu proberen
al mijn goedbedoelde tips op een rijtje te zetten en deze
regelmatig in ons hobbyblad te plaatsen. Elders in dit blad
vind je de eerste tips van de maand.
Joop Oosterwold

Tips van de maand
Als de vaantjesplant het goed doet, zullen vele andere
planten het ook goed doen.
Koolzuur-toevoeging in een gezelschaps-aquarium
(plantenbak) is geen overbodige luxe.
Heb je geen CO2-installatie, dan zal je nog vaker water
moeten verversen.
Reageren?
joop.oosterwold@gmail.com

Verslag van de ledenvergadering 2013 (vervolg)
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Het nieuwe seizoen; wat gaan we doen?
 Hans vraagt of hij flyers en/of boekjes kan
krijgen om nieuwe leden te werven.
 Er wordt een idee geopperd om een
welkomstcommissie of adviesavond in het
leven te roepen voor nieuwe leden.
 Met Theo Verheij op pad naar het Westland
(Wim).
 Mysis scheppen (Marleen).
 BBQ bij Martin en daarna visjes kijken in
Delfzijl bij Muzeeaquarium (Nico / Martin).
 Bezoek aan een viskwekerij / groothandel
(Ria).
 Excursie met een glasbodem (boot) bij de
Weerribben (Hans).
 Er wordt contact opgenomen met Theo
Verheij voor een trip naar het Westland in
juni. Hierover komt ook nog een stukje in
het boekje.
Rondvraag
 Fred vraagt of hij een DVD van de
huiskeuring kan krijgen.
 Wim zou ook wel in het bestuur willen en
komt volgende vergadering eerst meelopen.
 Ria vond de verwelkoming op de
hobbyavond niet leuk en zou dat in de
toekomst bij nieuwe leden graag anders
zien. De voorzitter zou ze bijvoorbeeld voor
kunnen stellen en vragen wat ze van de
vereniging en hobby verwachten.
 Anita vraagt of er in het vervolg 35 boekjes
kunnen worden afgedrukt er waren er vorige
keer iets te weinig.

Marleen Ammerlaan

Engel

Bart

Pieter
Nico belt
hem

Rolf
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Districtskeuring.
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Uit de oude doos.
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Bladvissen
Enige tijd geleden trok een groep kleine vissen in een aquariumwinkel mijn
aandacht. Ze waren hooguit een centimeter of twee lang en hadden en
vlekkerige beige en bruine kleur met een zeer spits snuitje. Het bleek hier
te gaan om de Afrikaanse bladvis. Omdat ik deze vissen alleen van naam
kende en verder weinig tot niets van deze vissen wist ben ik maar eens in
de literatuur en het internet gedoken. In dit stukje zijn enige gevonden
wetenswaardigheden opgenomen.
Polycentropsis abbreviata, (Afrikaanse bladvis)
Bladvissen komen voor in het noordoosten van Zuid-Amerika (Monocirrhus
polyacanthus), tropisch West-Afrika (Polycentropsis abbreviata) en het
zuidoosten van Azië (Nandus nandus) en behoren tot de familie Nandidae
oftewel de Nanderbaarzen.
Bij de bladvissen gaat het om uitgesproken roofvissen die alleen levend
voedsel eten waaronder ook vissen. Ze zijn hoofdzakelijk 's nachts actief.
Dit betekent al dat we ze niet in het gezelschap van kleine vissen kunnen
houden omdat zij niet alleen als voer worden aangezien maar zeker ook
zullen worden genuttigd. Naast vissen kunnen de Afrikaanse bladvissen
ook worden gevoerd met wormen, muggenlarven en andere grotere
waterinsecten zoals waterwantsen.
Het beste kan voor hen een speciaal aquarium worden ingericht met een
dichte beplanting en gedempt licht (hiervoor kunnen drijfplanten worden
gebruikt) Ook schuilplaatsen onder kienhout en stenen worden door de

Uit de oude doos.
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bladvissen gewaardeerd. De spitse bekken van de bladvissen kunnen
uitgestulpt worden waardoor ze hun prooi bliksemsnel kunnen grijpen. Op
zich is dit een zeer bruikbare aanpassing omdat het niet geweldige
zwemmers zijn, om deze tekortkoming nog verder te compenseren zien
ze er uiterlijk uit als een afgestorven blad. Hun prooidieren hebben er
hierdoor geen erg met wat voor gevaar ze te maken hebben en op zich
zijn de bladvissen op zich weer beschermd tegen hun vijanden (nog
grotere roofvissen)
De Afrikaanse bladvis houd van warm (25° Celsius en meer) water dat
licht zuur is, de hardheid schijnt niet zoveel uit te maken. Voor de kweek
wordt echter zacht water aanbevolen (totale hardheid niet boven 6° dH)
Het geslachtsonderscheid bij de Afrikaanse bladvis wordt gevormd door
een iets meer gewelfde buiklijn van het vrouwtje en een lichtere kleur (lijkt
mij lastig bij niet geheel op kleur zijn de vissen) In sommige gevallen
bouwt het mannetje een schuimnest tussen de koppen van planten
waarin het vrouwtje dan haar eieren (ongeveer 100) in afzet. Soms zetten
ze hun eieren ook af aan de onderkant van plantenbladeren. De eieren
hangen dan aan korte draadjes en bewegen heen en weer als ze door
het mannetje met de vinnen worden bewaaierd.
De eieren komen, afhankelijk van de temperatuur, tussen de twee en drie
dagen uit. Op de zesde of zevende dag zwemmen, of juister gezegd
staan ze vrij in het water. De jongen hebben een goede eetlust en
wachten vanuit een geschikte dekking tot hun prooidiertjes vlak voor hun
bekjes komen. Deze prooidiertjes zijn pas uitgekomen artemia-nauplii.
Ondanks de goed eetlust schijnen ze toch kwetsbaar te zijn, hetgeen
neerkomt op een hygiënische opkweek. Dus zorgen voor schoon,
zuurstofrijk water in de kweekbak.
Aangezien al mijn kweekbakken op dit moment in gebruik zijn kan ik
helaas zelf geen kweekpogingen doen met deze toch zeer fraaie vissen.
Wellicht iets voor u om eens een extra aquarium in te richten voor deze
vissen.
Het zelf kweken van vissen is wel arbeidsintensief maar loont zeker de
moeite en zal u veel voldoening geven. Gewoon een keer proberen dus.
Bart Vries

Uit het boekje van januari 2003
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Voorzitter
Nico Bulthuis
Achterdiep ZZ 16, Sappemeer
0598-390894
Voorzitter@aquariahs.nl

Secretaris
Engel Zonneveld
Julianastraat 48 Hoogezand
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secretaris@aquariahs.nl

Penningmeester
Martin Koetze
Marcus Buschstraat 175, Delfzijl
0596-617530
penningmeester@aquariahs.nl

ING 3324148
T.n.v. AV Aquaria HS

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

www.aquariahs.nl
info@aquariahs.nl

Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of planten?
Neem dan contact op met:
Marleen Ammerlaan
J. Leysterstraat 22 , Hoogezand
06-18999111
biologisch@aquariahs.nl

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

