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Let Op! Nieuwe Locatie!
Wijkcentrum “De Kern”
Rembrandtlaan 72a,
9601 XD Hoogezand
43ste jaargang
Seizoen 2014-2015

Onze hobby avond, wat doen we deze maand
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Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in Wijkcentrum
"De Kern" aan de Rembrandtlaan 72A te Hoogezand. Aanvang is 20.00,
zaal open om 19.30.
De komende hobbyavond is op: maandag 3 november 2014 met als
gastspreker:

Wim Tomey
"Specialismen in de Aqua-Terra liefhebberij"
De constant groeiende trend naar specialismen in de aquariumliefhebberij is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Veel hobbyisten willen
nog meer plezier beleven aan en kennis halen uit hun aquarium dan tot
nu toe het geval was en denken erover zich te specialiseren, maar
twijfelen welke specialisatie hen het meeste aanspreekt. Sommige
liefhebbers specialiseren zich in de vissen maar de meest aan-sprekende
moderne trend is het inrichten van een biotoop aquarium. Daarbij streeft
men ernaar zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan het natuurlijk
milieu waarin de vissen van hun voorkeur worden aangetroffen en dit
zoveel als mogelijk te imiteren. Het verzamelen van kennis m.b.t. de
natuurlijke omgeving is dan ook onvermijdelijk. U komt a.h.w. dichter bij
uw vissen te staan en alle specialisten kunnen dit bevestigen..
Dit alles is door
spreker treffend
met een fraaie
fotoserie in beeld
gebracht.
Recensie: Goede
voorbeelden,
informatief en
met "live"
commentaar plus
uitstekende
fotografie.

Mededelingen van de voorzitter.
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Afgelopen hobbyavond was erg gezellig en best wel goed bezocht. Het
een en ander is nog even wennen in onze nieuwe locatie “De Kern” maar
dat komt allemaal wel goed. Het was een leuke maar wat oudere lezing
die we in 2007 ook al eens gehad hebben. Maar er zaten toch voldoende
leuke en leerzame onderwerpen in voor een geslaagde avond.
Deze maand houden we weer onze zgn. huiskeuring waarbij gekeurd
word door Geert van Laarhoven en de foto’s en video weer door Peter
Wieringa en Pieter Medema. We gaan er weer van uit dat het een
geslaagde dag wordt en zien de uitslag op de hobbyavond in december.
Let op: De datum van de keuring is verplaatst naar 15 november.
U kunt zich nog opgeven voor de keuring bij Martin Koetze
Op 25 oktober wordt in Vianen de ‘Uitslag Landelijke Huiskeuring’
gehouden tijdens de 2 daagse beurs “Aquavaria. Ga eens kijken in
Vianen naar het landelijke niveau.
Op 3 november is onze spreker Wim Tomey met: “Specialismen in de
Aquaristiek”.
Tot op de volgende hobbyavond!
https://www.facebook.com/aquariahs
Dus nu ook op facebook te vinden.
Nico

Terugblik op de vorige hobbyavond
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Roel Feenstra uit Beverwijk heeft een leuke lezing gehouden over het
aanleggen en onderhouden van zijn vijver.
De presentatie deed hij middels dia’s, ondanks dat het dus een oudere
presentatie was, deed het verhaal, maar ook het beeld niet onder aan nu
het digitale tijdperk.
Hij liet zien dat ook in een kleinere tuin ook een leuke vijver aangelegd
kan worden en de daarbij behorende aandachtspunten.
De planten die in en om de vijver gezet kunnen worden en de vissen die
wel en niet gehouden kunnen worden kwamen aan bod.
Het was een geslaagde avond, die redelijk goed bezet was en we konden
gezellig mee praten over de ideeën van het vijver houden.
Engelmund.

Belangrijke informatie
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Verenigingskeuring 2014
Ook dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid om uw aquarium te laten
keuren door een bondskeurmeester van de NBAT.
Welk type aquarium u ook heeft, meedoen kan altijd en is ook nog eens
leerzaam voor u en al onze leden. Immers met de foto en filmbeelden die
van uw aquarium worden gemaakt presenteert de keurmeester in
december de uitslag de verenigingskeuring.
Dus geef u massaal op zodat we weer een mooie hobbyavond in
december hebben.
Opgeven kan bij Martin Koetze: telefoon 0596-617530 of email naar
penningmeester@aquariahs.nl
---------------------------------------------------------------------------

Let op:
De keuring is verplaatst naar
zaterdag 15 november.
U kunt zich nog opgeven als
deelnemer
-------------------------------------------------------------------------

Tip van de maand / Mijn manen manen mij
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Waterplanten zijn meestal niet de mooiste, maar wel de
nuttigste planten. Als je een aquariumplant onderaan beet
pakt en hij blijft niet rechtop staan, dan is het een
waterplant. Waterplanten worden ook wel zuurstofplanten
genoemd. Ook belangrijk dus voor het visbestand.
Meestal zit er een overschot aan voedingsstoffen in het
water. Waterplanten halen veel meer voeding uit het
aquariumwater. Moerasplanten halen hun meeste voedsel
uit de bodem. Bodemvuil kan afgezogen worden,
overbelaste aquariumwater moet worden ververst.
Prik af en toe met een dun stokje o.i.d. in de bodem.
Hierdoor wordt de bodemgrond weer wat losser en
krijgen de wortels van de planten meer zuurstof en zullen
beter gaan groeien.
Reageren?
joop.oosterwold@gmail.com
_________________________________________
Mijn manen manen mij
Als ik mij, na gedane taak in de maatschappij en in mijn vishokje voor het
“groene venster” zet en aldus doende een andere vrijetijdsbesteding kies
dan mijn mede-sapiensen- in een visverhaal hoort nu eenmaal een beetje
potjeslatijn- die de blauwe buis verkiezen boven het groene glas, dan valt
mij op dat mijn maanvissen hun onaandoenlijke staarogen hebben
verwisseld voor kijkers met menselijke aspecten.
Ik poog natuurlijk direct – manen zijn mijn grote liefde, maar daarover
straks – hun blik te ontleden.
Die opgaaf valt ditmaal lichter dan gewoonlijk want niets menselijk is mij
vreemd en als maanvissen –
Pterophyllum scalare voor wie moeite heeft met onze moedertaal –
bereid zijn om op niveau dat voor mij bereikbaar is met hun baas te
communiceren dan ben ik natuurlijk direct “in”. Ik kijk en kijk en sta
versteld van de rijkdom welke deze aanblik voor mij opent. In hun koele
vissenogen zie ik heel duidelijk een verwijt. Een aanmaning. Weken
geleden reeds beloofde ik onze volijverige heer Bouman een verhaal te

Mijn manen manen mij
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leveren over mijn belevenissen met maanvissen en daarvan is tot op
heden – zo interpreteer ik althans de blik in de roodgestreepte kijkers –
nog niets gekomen. En dat nemen mijn manen niet. Ze staan op hun
strepen. Ze kennen hun plaats, maar eisen ook hun rechten. Manen zijn
de Cleopatra`s van de aquaristiek. De schoonheden die pas bereid zijn
om zich geheel aan hun bewonderaars te geven als in ruil voor die
genegenheid een koningrijk of liever nog een imperium wordt
aangedragen. Die trotse, hooghartige manen, die zich na veel bidden en
smeken vermenigvuldigden willen daarvoor nu wel eens hun beloning
zien. Verlangen hun contraprestatie en schouwen daarom met
hooghartige blik naar het wezen aan de andere zijde van de glazen
scheiding dat zijn toezegging zo lang verzaakte.
Het is dan ook omdat mijn manen mij maanden dat het volgende , op
papier wordt gezet.
Maar eerst een stapje terug. Toen ik zo`n blauwe maandag een “bak met
vissen “ had, werd in Blijdorp een of andere aquariumtentoonstelling
gehouden. Van wat er op die expositie was te zien weet ik geen snars
meer, maar ik herinner mij nog als de dag van gisteren de enorme glazen
toestand vol met manen, die ergens in de buurt van een bak met
piranha`s stond. Er zwommen – wat heet “zwommen” – er “zweefden”
maanvissen door dat gigantisch Scalarium die nog op mijn netvlies staan
geëtst. Vissen, die van kruin tot tenen – vergeef de “platvloerse”
vergelijking – wel zo`n veertig centimeter moeten hebben gemeten. Het
waren geen opa`s of betovergrootvaders die zich daar lieten
bewonderen, maar manen die moeten zijn geboren toen hier nog volop
Hoekse en Kabeljauwse twisten werden uitgevochten. Met hautaine blik
keken zij om naar hun kroost – nu nog te klein voor een 500 liter bak –
die zich eveneens in de imposante waterkrater bevonden. Ik raakte
onmiddellijk in de ban van deze “ongenaakbare” en ben sindsdien
volkomen verslingerd aan de maanvis.
Zie de maan
Twee van die manen hadden meer dan bijzondere aandacht voor elkaar.
Als zij in elkaars nabijheid waren vonkten hun ogen op een manier
waaraan een mens nog een voorbeeld zou kunnen nemen en als je dan
bovendien hoteldebotel bent van manen dan gaat er ergens iets
kriebelen. Dan denk je “zouden die twee soms wat willen? Zouden ze
soms apart willen zitten om zich ongestoord, geheel en al aan elkaar te
wijden” zoals onze romanciers dat zo roerend weten te verwoorden.
Het een lokt – het is een oud verhaal – het ander uit en de twee
verhuisden naar een bakje van 50 bij 30. Op de bodem ging gewassen
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zand ( voor de welwillende beginner: het spul dat in Scheveningen zo
tussen je tenen kan kriebelen ) en nadat ook nog het nodige water was
toegevoegd werd in het zand een aardige tuil groen gestoken. Dat groen
was nogal breed van blad en de naam (voorgezegd door allesweter
Bouman) deed denken aan een juffrouw op een paard. De manen
vonden het allemaal best. De een stond rechts van de struik groen en de
ander bevond zich aan de tegenovergestelde zijde. Deze status quo bleef
ongelooflijk lang gehandhaafd. De zich voor het eerst op kwekersvoeten
bevindende baas van de scalaren dacht er natuurlijk het zijne van.“Zie de
maan kijkt door de kieren” flitste `t door zijn hoofd en ook bedacht hij, dat
vissen toch wel heel anders reageren dan mensen. Want stel U voor,
lieve lezer, dat u zich afgezonderd weet met een welgebouwd lid van de
andere sekse. Wij beiden zouden wel weten wat ons te doen stond. Zo
niet echter de manen. Het bleef bij kijken door de kieren en de rest was
rust.
De dagen kwamen, de dagen gingen.En de kweker, die het ook wel eens
wilde proberen, ging in zijn literatuur zoeken naar gegevens over een
mogelijk seksboetiek voor vissen en in de hem bekende zaken te vragen
naar Spaanse vliegelarven. Maar zie – op een zeer gelukkige dag
ontdekte hij dat beide manen partij hadden gekozen. Ze hadden hun
posities links en rechts van de struik opgegeven en zich – zoals meer
gebeurt in het midden opgesteld. Dat was een verheugend teken, maar
nog mooier was dat het stel bezig was een blad van de “juffrouw-tepaard” af te likken. Het leek er op, dat zij zeer grazige weiden hadden
ontdekt, want er werd zeer fanatiek gezocht naar elk “sprietje”. Dit
duurde, duurde en duurde. Het duurde tenslotte zo lang, dat de
aanstichter van het fokfestival de oogjes niet langer open kon houden en
“platter” ging dan zijn maanvissen van nature al zijn. Het licht liet hij
voorzichtigheidshalve lekker branden want je weet nooit of de manen
soms een lampje nodig hebben bij dingen, die mensen wel in het donker
kunnen. En zie ……de andere dag was de droom werkelijkheid
geworden. Een van de bladeren van de “juffrouw” zat vol met ronde
glazige dingetjes.Minder dan een halve dag later was de droom weer ten
einde. Er volgde een wreed ontwaken want het blad was – zo bleek
tijdens een inspectie in de middagpauze – weer even maagdelijk als de
eerder genoemde juffrouw.
Kakelvers
Zoals het behoort werd een dag of wat om het zo pril omgekomen kroost
rouw in acht genomen. Daarna begon het poetsen van het blad opnieuw.

Mijn manen manen mij

8

De droom kreeg opnieuw gestalte en ongekende proporties toen – het zal
veertien dagen later zijn geweest – het blad andermaal bezaaid was met
dingetjes, die wij in onze consumptiemaatschappij met kakelverse eieren
aanduiden.
Natuurlijk hadden de eerste ervaringen rode lampjes opgeleverd en een
daarvan zei “De ouders belagen hun kroost. Om het kroost groot te
kunnen brengen is het dus nodig om de belagers te verwijderen! De
vangklok kwam er aan te pas en de eieren hadden het rijk alleen. Pa en
ma – althans: de manen die dat dreigden te worden – verhuisden naar de
visgronden van weleer – en hun legsel werd nauwgezet geobserveerd.
“ha” kreet de betere helft “het gaat gebeuren”. Ze wees op een aantal
eieren op een van de uitlopers van de juffrouw die een andere kleur
hadden aangenomen. “Ze worden al rijp”.
Hoe “rijp” het legsel was bleek de andere dag. Het hele veldje had de
rijpe kleur aangenomen en een kweekverslag uit de reeds vervlogen
decade ( H.A.26 jaargang no 2, juli 1955 ) bevestigde de bange vrees dat
de zaak beschimmeld was.
Nieuwe romance
In de grote bak intussen had zich een nieuwe romance ontwikkeld.
Tussen maanmannen en dito vrouwen kan ik nog steeds geen
onderscheid onderkennen en daarom maak ik maar signalementen van
hun baardharen. Daar zit altijd wel een haftje aan of een krom puntje en
door van die uiterlijke tekenen een schetsje te maken valt een manier te
bedenken om namen te geven. Kort-pootje-links heeft dan een oogje op
wulps- gebogenbaardhaar- rechts. De avances, welke in tweede instantie
in het “gemeenschapshuis” ten beste werden gegeven betroffen kennelijk
toenaderingspogingen tussen partners, welke elkaar eerder nog niet
hadden benaderd en – wie zijn wij?- natuurlijk werd deze partnerruil
onmiddellijk toegejuicht.
Met gezwinde spoed werd de bezem door de bruidssuite gehaald en het
koppel met p.r.-neigingen daarin overgebracht. Het kijken door de kieren
werd nu enige tijd beoefend maar daar werd niet meer opgelet.
Het schijnt niet anders te kunnen en een mens heeft zich er maar bij neer
te leggen, dat manen soms kieskeuriger zijn dan wij.
Na een dag of wat juichte het weer in het hart van de kweker-in-spe. Een
van de bladeren zat andermaal vol met dingetjes, die aan half rauwe
tapioca –een soort voedsel voor mensen- deed denken. Omdat het
vangen van manen, die zojuist hun (eerste?) huwelijksnacht achter de
rug hebben, voor baas en dier geen pretje is, werd nu iets anders
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bedacht. Met behulp van twee vingernagels werd het blad afgeknepen en
overgebracht naar een klein bakje.
De andere dag was de zaak prompt weer beschimmeld. Omdat een mens
nu eenmaal een hardnekkig wezen is werd bedacht dat het weleens aan
het water zou kunnen liggen en daarom volgde een nieuwe duik in de
stapel maandbladen. Er moest ook nog een reisje naar Vianen worden
gemaakt om de clubbibliotheek bij dhr Bouman te raadplegen maar
tenslotte werd toch gevonden dat trypaflavine redding zou kunnen
brengen. Ten koste van heel veel vlekken in de overhemden van een
onbekend merk werd tenslotte ontdekt hoe dit spul zich met water laat
vermengen zonder elders ongewenste sporen achter te laten en toen na
een week of twee andermaal een legsel “geplukt” kon worden ging dit in
tegen schimmels beveiligd water.
Geknepen luchtstroompje
Een sterk geknepen luchtstroompje werd langs het blad geleid en meer
dan ontstellend groot was het geluk van de beginneling toen twee dagen
later het blad bezaaid bleek met “wuivende staartjes”. De staartjes hingenen bleven hangen- aan het blad en deden natuurlijk direct de vraag rijzen
wanneer dit kroost gevoerd zou moeten worden. Het was inmiddels eind
januari en sloot en plas waren netjes toegedekt met spul dat je in de
zomermaanden voor veel geld kunt kopen. Op het scheppen van infuus
leek dus weinig kans te bestaan en toch zou de familie moeten eten. In
een of ander maandblad had de jonge kunstvader wel eens iets gelezen
over Liquifry en hij toog derhalve naar zijn tubifex-leverancier maar die had
er nog nooit van gehoord. In een naburige gemeente- waar een ridder zo
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hoog van de transen blaast- was het ook al onbekend, maar uiteindelijk
bleek een handelaar in Den Bosch nog ergens een tubetje te hebben
liggen. Het spul werd gekocht en druppelsgewijs in het kweekbakje
gedaan. Het grut taalde er -zoals de loep leerde- niet naar en dus werd
nog een beetje gegeven. Resultaat:`t water de andere dag bedorven en
het kroost ontijdig naar betere oorden.
`n Gesprek met een beste stadgenoot leerde toen dat je in de ridderlijke
veste infuus kon scheppen. Hij bleek zelfs bereid om er `n demonstatie
infuusscheppen ten beste te geven en zo werd andermaal alles in
gereedheid gebracht: Water met “trypa”, glazen staafjes om blad naast
luchtstroompje te houden, infuusnet achter in de auto en het oog
voortdurend op de “juffrouw” in de bruidssuite gericht. Er kwam inderdaad
weer een nieuwe productie en toen er weer staartjes waren werd een
infuus gegeven. Resultaat:13 jonge manen. Intussen volgde nieuwe
legsels en steeg de “opbrengst”. Van de vierde, het vijfde en het zesde
blad-met-eieren kwamen honderden jonge manen de eerste
kinderziekten te boven en aan het eind van het “seizoen” zwommen er in
de uitzwemmer zo`n 1500 jongen scalaren.
Het geheel was een mateloos boeiende affaire, die de mogelijkheid bood
Jan en alleman met een stel manen te bedenken.Op het laatst wilde
niemand uit de eigen kennissenkring manen meer hebben. Daar
bovendien de hebzucht om de deur kwam kijken werd geprobeerd er een
stel aan de handelaar te verkopen. Het was een noodsprong want om het
gewin behoef je waarlijk geen manen te kweken. De vissen legden
evenwel een zo gezonde honger aan de dag, dat een emmervol vlooien
in een oogwenk was verdwenen en dat eindeloos veel vlooien vangen
gaat ook een keer vervelen en daarom werden de laatste exemplaren
aan de handelaar gesleten.
Toch staat het spul nu weer klaar want ook in de komende
wintermaanden wordt gehoopt weer het nodige avontuur met de manen
mee te maken.
Glasbaars
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Beeldmateriaal voor de vereniging
wordt verzorgd door
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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

