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Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in De
Reensche Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te
Hoogezand. Aanvang is om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur
De komende hobbyavond is op: maandag 1 mei 2006

Vanavond komt helaas niet Jan Harbers ons iets vertellen
over het zeeaquarium want hij heeft om persoonlijke redenen
afgezegd helaas.
Gelukkig hebben we ons eigen

Hans Osendarp
bereid gevonden om de avond te vullen,
alleen ik zou niet weten waar hij het gaat over hebben.
Een verrassing dus.
Maar komt allen, het zal vast weer gezellig worden.
Tot ziens op de hobbyavond!

Kent u nog mensen met een aquarium die niet lid zijn van de
vereniging? Neem ze mee naar de hobbyavond om kennis te
maken!
Bent u al een tijdje lid van onze vereniging en nog nooit op een
hobbyavond geweest? Kom nu!
Om te genieten van een mooie lezing en om kennis te maken
met andere liefhebbers.

Van de voorzitter
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Hè hè, we zitten weer in de zomertijd-periode, het blijft alweer lekker
lang licht ‘s avonds. Ons nieuwe West-Afrika biotoop aquarium is
eindelijk afgewerkt, en wij vinden het erg mooi geworden. De
Steatocranussen hebben al hun tweede legsel kinderen uitgebroed,
dus er zit al weer volop klein grut in de bak. Ook de rest van de vissen
hebben het naar hun zin in deze grotere plas water.
Hieronder hoe ie is geworden:

Ook in de vijver begint het leven weer tot leven te komen, de planten
beginnen weer te groeien (de lotus bloeit onder water, bizar maar
waar) en we hebben ook de nodige kluiten kikkerdril waar het leven al
goed in komt. Helaas zijn de mollen ook weer zeer actief, dus het
grasveld lijk wel een ontploft mijnenveld, dus daar zijn we ook weer
even druk mee.
Maar dit is volgens mij wel het mooiste gedeelte van het jaar (samen
met een mooie zomer) er valt weer zoveel te zien en te genieten na
een natte herfst en winter. Dus mij hoor je niet klagen!
Tot op de komende hobbyavond!
Nico

Terugblik op de hobbyavond
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Omdat er twee dames van onze vereniging zonodig naar de peerdje
zit wedstried moesten is mij de eer te deel gevallen om een zinnig,
informatief maar vooral samenvattend verslagje te schrijven van de
hobby avond van 3 april 2006.
Voor deze avond was de heer Brokke uitgenodigd om zijn lezing “Een
waterplas in de tuin” te vertellen. De heer Brokke is een bekende
binnen de NBAT en de verwachtingen waren dan ook dat het een
informatieve avond zou gaan worden. Omdat we zelf ook 2 vijvers
hebben (speciekuipen) keek ik uit naar het verloop van de avond.
We hebben een skala aan dia’s gezien van allerlei vijvers in soorten
en maten, er werd uitleg gegeven over de onderlinge verschillen en
welke eventuele hulpmiddelen men er voor nodig had. Het was een
verder een algemeen verhaal zonder specifieke problemen te
behandelen.
Verder (ik wil het hier toch noemen) hebben we met z’n allen een
aantal wel heel foute dia’s gezien, of het met een vette knipoog
bedoeld was of dat de heer Brokke serieus was is mij onduidelijk
gebleven.
Ondanks het feit dat ik het tempo van het gehele verhaal wat aan de
lage kant vond en mijn verwachtingen hoger gespannen waren heb mij
prima vermaakt.
Ik ben blij dat deze (voor mij) schriefwedstried er weer op zit en ik het
toetsenbord voor de volgende keer weer aan iemand anders kan
overdragen.
Rolf

Informatie door dhr. Brokke beschikbaar gesteld (deel 1)
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ENKELE VOOR - EN NADELEN VAN EEN PAAR SOORTEN
VIJVERS
De gemengde tuinvijver:
Voordelen:
1. In deze soort vijvers kunnen allerlei planten en vissen bij elkaar
gehouden worden
2. Zelfs kleine vijvers kunnen hiermede gemaakt worden, dus de
prijs van een vijver hoeft niet hoog te zijn.
3. De vijvers kunnen binnen de standaard regels (rond, ovaal:
vierkant, rechthoek of niervorm) in verschillende vormen gemaakt
worden.
4. De prijs van kleinere vijvers hoeft derhalve niet duur te zijn. In
deze soort vijver zijn ingewikkelde ,of dure hulpmiddelen iet
speciaal nodig.
Nadelen:
1. Specialisatie is in dit soort vijvers niet mogelijk, het houden van
Koi is dus niet mogelijk.
2. Omdat er in deze vijvers een grote verscheidenheid van planten
mogelijk is, moet er wel een goede keuze van de soort en aantal
vissen gemaakt worden..Daar er voor dit soort vijvers veel vis en
planten aangeboden worden, loopt men het gevaar, dat er teveel,
of teveel soorten van planten en dieren gekocht worden en er een
te grote bevolking in de vijver ontstaat met alle nare gevolgen van
dien.
De Koi vijver.
Voordelen:
1. Het is, wanneer alles goed gedaan is een geweldig mooi bezit.
2. De Koi is aaibaar, vooral bij grote exemplaren, het zijn dan net
huisdieren
3. Koi vijvers kunnen, afgezien van de grootte veel vis bevatten.
4. Men zal voor dit speciale vijver type veel kennis van de ze
karpervissen moeten hebben
Nadelen:
1. Koi vijvers kunnen vrij duur zijn, niet alleen de vissen, maar ook
de vijver en de technische installaties.
2. Meestal zijn deze vijvers erg groot en kunnen een tuin
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domineren.
3. Een Koi vijver vraagt meer aandacht en onderhoud als een
gemengde vijver.
4. Deze vijvers hebben soms een grote ongezien aandacht van
visdieven, vooral wanneer er kostbare exemplaren aanwezig zijn.
De natuurlijke vijver
Voordelen:
1. Het is een natuurlijke overlevingsstation voor het waterleven uit
de buurt
2. Er is in deze vijvers het hele jaar ontzettend veel te zien aan
plant en dier, er komen heel veel soorten in voor
3. Het maken en bevolken van een natuurlijke vijver is niet een van
e meest kostbare.
4. Niet alleen waterdieren, maar ook vogels en egels en dergelijk
komen er op af
5. In deze vijvers kunnen we vaak kikkers .salamanders en padden
tegenkomen.
Nadelen:
1. Natuurvijvers zijn meestal niet voorzien van hulpmiddelen en
kunnen daardoor soms troebel zijn.
2. Door veel bladafval kan het nodig zijn, dat met enkele jaren de
vijver schoongemaakt moet worden.
3. Vanwege de schotelvorm nemen deze vijvers vrij veel ruimte in.
4. Planten kunnen in dit soort vijvers gaan woekeren, ze staan niet
in mandjes
De kleine kuip-of ornament vijvers
Voordelen:
1. Zelfs in een hele kleine tuin kan men zo'n vijver nog plaatsen.
2. Er is een enorme keuze uit deze soorten vijvers.
3. Vaak zijn deze vijvers kant en klaar te koop, dus snel aan te
leggen in de tuin.
4. Van verschillende onderdelen kan men zelf een mooi geheel
maken.
Nadelen:
1. Vanwege de kleine omvang van deze vijvers is er maar weinig
plaats voor planten en vissen.
2. In de winter moet men een andere opvang hebben voor vissen
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en planten om bevriezing te voorkomen.
3. Deze vijvers mogen in geen geval in de zomer constant in de
volle zon staan, zeker niet voor vissen
4. Bijvullen van de vijver moet vaak gebeuren, want er verdampt
veel.
------------------------------------------------------------------------------------------Algen bestrijding
Diffusie van zuurstof van zuurstof in water gaat 10.000 maal trager
dan in lucht, waardoor er een zuurstof gebrek in een aquarium of vijver
kan optreden. In de bodem vindt afbraak plaats van organisch
materiaal, daar is zuurstof voor nodig, maar dat is er dan niet
aanwezig. De micro organismen hebben wel zuurstof nodig, dus gaan
ze dat halen op een andere manier. Zij plukken dat van gewoon van
chemische stoffen, die in de bodem zitten. Eén van die stoffen is,is
sulfaat (S204) . Men krijgt dan een omzetting van weer een
organische stof CH20 plus dat sulfaat (S04) , maar door de microorganismen wordt daar de zuurstof vanaf geplukt en dan krijgt men
Koolzuur en waterstofsulfide.
Nu ontstaat er een probleem, want sulfide is heel erg giftig voor de
meeste wortelende waterplanten, Die geen mogelijkheid hebben om
deze stof om te zetten in het meer onschuldige sulfaat. Er ontstaan
dan giftige stoffen, zoals ammonium (want er is geen zuurstof om deze
om te zetten in nitriet en nitraat) Sulfide en ammonium zijn 2 zeer
giftige stoffen voor planten. We zien dit zeer duidelijk door wortelrot
van de planten. Wat is daar aan te doen. Het is bekend, dat sulfide
zich zeer sterk kan binden aan ijzer, en dat is dan iets wat we
tegenwoordig missen in onze bakken, die van voigklas gemaakt zijn,
en ook in de vijvers, want het ijzer uit de bodem komt niet meer door
de folie in het water. Om dit te voorkomen kan men IJzerchloride in de
bak en vijver doen, te koop bij de drogist. Deze bindt alle sulfide.
Wanneer er dus veel sulfide is, wordt er ook veel sulfaat gemaakt,
hetgeen algenbloei kan vormen. Behandeling van aquaria en vijvers
met last van slechte plantengroei, rottende wortels en een overmaat
aan algen blijkt dit een probaat middel te zijn. Dosering 50 gram per
M2 grondoppervlak, tegen algengroei is 10 gram opgelost in water per
M3 een goed middel en dat enkele malen herhalen.
WAP krantl08 pag. 8 en 9
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Globale Berekening van de inhoud van uw vijver.
Uit een folder nam ik de volgende berekening om globaal het aantal
Kubieke meters water in uw vijver kunt berekenen.
1. Een natuurlijke vijver, met de grootste diepte van 75 cm, is de
inhoud als volgt te berekenen: Oppervlakte van de vijver gedeeld
door 2,2.
2. Voor een gemengde vijver met een grootste diepte van 80 cm, is dit
Oppervlakte door 1,7
3. Een Koi vijver met een diepte van 1,25 meter, dan wordt de
oppervlakte gedeeld door 1.1
Wanneer de inhoud bekend is, dan is er wederom een vuistregel, datje
voor l cm vis 10 liter water nodig hebt. (Lengte vis is van de kop tot
aan de staart)
---------------------------------------------------------------------------------------------

Gelukwensen
Aan alle winnaars van de huiskeuring H.S. en de
districtskeuring van de N.B.A.T. onze hartelijke
gelukwensen met het behaalde succes.
In het bijzonder aan Peter Wieringa lid van uw
vereniging met het behalen van het
Districtskampioenschap.
Het Aquariumhuis
Stationsstraat 6-8
9901 BM Appingedam

Excursie naar Aquazoo
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Er is nog plaats voor ruim 10 personen!
Dus wie wil nog mee???

- Excursie --- Excursie ---

--- Excursie --- Excursie --

Op zaterdag 20 mei 2006 is het weer zover, wij gaan op excursie naar
het Aquazoo in Düsseldorf.
In dit aquaristische Walhalla zullen de deelnemers zich zeker niet
vervelen, naast de vele biotoopaquaria is er ook nog een tropische
kas.
De reis naar Düsseldorf gaat per luxe touringcar die door de
vereniging wordt betaald. Deelnemers betalen alleen de entreekosten
die 4 euro per persoon bedragen (op basis van een groepskaart).
We zullen vanuit Hoogezand vertrekken om 07:00 's morgens,
het exacte vertrekpunt zal nog bekend worden gemaakt.
Deelnemen aan deze excursie kunnen leden en hun gezinsleden.
Reserveren kan door de entreekosten over te maken op Giro 3324148
t.n.v. AV Aquaria HS, Heiligerlee ondervermelding van
"Aquazoo, aantal deelnemers" of contant te betalen aan Peter
Wieringa tijdens de Hobbyavond.
Deelname is alleen verzekerd na betaling van de entreekosten,
reservering is mogelijk tot en met onze hobbyavond op maandag 1
mei. Verder is de volgorde van reservering bepalend bij te veel
deelnemers. Dus reserveer nu want vol is vol!!!

Te koop / Het lijkt zo eenvoudig
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Te koop aangeboden:

Aquarium 1,4 x 0,5 x 0,5 m.
Geheel compleet met vissen en planten.
Ingebouwd Eheim potfilter 2224,
Dennerle bodemverwarming 75 watt,
staafverwarming 150 watt,
Dennerle bodemfluter Duomat 1200,
2x TL verlichting a 36 watt.
Zonder onderbouw.
Vraagprijs Euro 200,-Te bevragen bij G.Leutholff 0598-350568
-------------------------------------------------------------------------------------------Het lijkt zo eenvoudig
Het wijd en zijd bekende begrip, dat de levendbarende de meest
eenvoudige vissen zijn, wil ik niet ontkennen noch beamen. Ik wil
alleen stellen, dat veel vissen onoordeelkundig bij elkaar gebracht
worden. Er wordt vaak meer gelet op vorm en kleur van de aankopen
dan op het leefbiotoop.
Dat een groot deel van het Nederlandse leidingwater tamelijk hard is,
is voor levendbarende een gelukkige omstandigheid, maar doet b.v.
de zalmpjes vaak de das om. Hiermede is dan schijnbaar bewezen dat
de levendbarende een veel sterkere vis is. Ga nu eens het water
ontharden, dan zult u beleven dat de "kwetsbare" zalmpjes niet dood
te krijgen zijn maar dat het met de levendbarende onophoudelijk
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muizen is. Breng een bewoner van de Noordpool en een bewoner van
de Evenaar eens samen met een Nederlander bij een temperatuur van
0 graden. De Noordpoolbewoner trekt tevreden lachend zijn jasje uit,
de Evenaarbewoner zoekt de meeste warme kleren op, maar
klappertand ondertussen toch nog zijn gebit in gruzelementen, terwijl
de Nederlander zijn winterjas te voorschijn haalt en zich behaagelijk
voelt. Het leefmilieu wat voor de mensen geldt, geldt ook voor de
vissen. Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die het verschil niet weten
tussen de levendbarende en eierleggende vissen. Strikt genomen zijn
alle vissen eierleggend, maar het ene soort zet zijn eieren af op
planten en dergelijke of "strooit" ze willekeurig in het rond, waarna de
jongen uitkomen terwijl bij, wat we de levendbarenden noemen, de
eieren zich ontwikkelen in de eileiderholte van het moederdier
Hier komt het jong tot ontwikkeling d.m.v. eierdooier en niet, zoals bij
de gewervelde landbewoners d.m.v. navelstreng, waarbij het
moederlichaam als voedselbron fungeert. Is de dooierzak opgebruikt,
dan moet het jonge visje, of verhongeren, of naar andere
voedselbronnen zoeken en dit is het moment waarop het vrouwtje de
eieren uit gaat stoten. Tijdens dit uitstoten scheurt het omhulsel (ei) en
zien we meestal een levend visje geboren worden.
Om echter het eitje tot ontwikkeling te doen komen, zal het echter ook
bevrucht moeten worden en daarin heeft het mannetje een
overwegende taak. Maar hoe onderken je nu eigenlijk een mannetje
en vrouwtje? Bij de gewervelde landbewoners geeft dat in de regel
geen problemen. alhoewel een bepaald soort gewervelden een en
ander tegenwoordig bijzonder goed weten te camoufleren.
Voor vissen evenwel kunnen verschillende kenmerken gelden en dit is
soms alleen te constateren omdat de dieren elkaars nabijheid zoeken
en zich gaan afzonderen. Voor bepaalde vissen zoals b.v.
Maanvissen, Blauwe spat e.d. is het voor de kenner mogelijk het
geslacht te bepalen aan de hand van de vinnen. Bij de Colisa chuna,
Colisa lalia e.a. bepaalt de kleur het geslacht. De zalmpjes zijn in de
paaitijd te sexen op lichaanisbouw, d.w.z. dat het mannetje beduidend
slanker is dan het vrouwtje. Zo zijn er nog tal van geslachtskenmerken
op te noemen, maar daarvoor verwijs ik u naar de vakliteratuur.
Wat de levendbarende betreft is het ons gemakkelijk gemaakt, want
hier is het mannetje voorzien van een beweegbaar Gonopodium of
Gopulatie- orgaan. Hiermee wordt het niet geboren, maar het
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ontwikkelt zich als het dier half volwassen is. Tot die tijd heeft het een
normale aarsvin en buikvinnen, die later volgroeien tot een soort
gootje. Van de zwaarddragers is bekend dat een vrouwtje, ook al heeft
ze reeds jongen gehad, weer veranderen kan in een mannetje. Een
rasechte Dolle Mina dus. Het is voor hen misschien de moeite waard
dit fenomeen eens te laten onderzoeken. Nog een bijzonderheid is,
dat een eenmaal bevrucht vrouwtje (van de levendbarende visjes
uiteraard) zonder verdere tussenkomst van het mannetje verschillende
keren jongen voortbrengen kan. Dit wil dus zeggen dat die vrouwtjes,
die regelmatig met een mannetje samen gehouden worden,
voortdurend bevrucht zijn.
Wil men goed uitgegroeide dieren krijgen en daardoor veel langer
plezier van hen beleven, dan zult u ze moeten houden in een
aangepaste bak, dus hard water en kalkminnende planten. Voor
sommige soorten is het toevoegen van zout zelfs aan te bevelen. Ook
wat het voer betreft komen de meeste levenbarenden niet aan hun
trekken, want het ingehamerde idee, dat ze uitsluitend leven van
plantaardig voedsel, is voor de meeste soorten volkomen onjuist. Het
is algemeen bekend, dat b.v. de Gup in diverse landen ingezet werd
om de malaria te helpen bestrijden en de malariamuggen ontstaan
heus niet uit algen en plantenafval. Wel is het juist, dat ze naast deze
muggenlarven plantaardig voedsel nodig hebben. Ook hier geldt dus,
bestudeer eerst het leefmilieu voordat u tot aankoop over gaat.
Het bespaart u veel geld en ellende en een voortijdige dood van uw
vissen.
F.B.Boon

Een grapje hoort erbij
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Doet een bestuurder het wel ooit eens goed???
Als hij/zij vrolijk is, is hij te familiair.
Als hij/zij ernstig kijkt, is hij een zuurpruim.
Als hij/zij jong is, weet hij nog niets.
Als hij/zij oud is, is hij een ouwe zak.
Als hij/zij af en toe iets drinkt, is hij een drinkebroer.
Als hij/zij nooit iets drinkt, is hij een dooie piet.
Als hij/zij met iedereen praat, is hij een kletskop.
Als hij/zij dat niet doet, voelt hij zich te hoog.
Als hij/zij zijn oren en ogen de kost geeft, is hij een spion.
Als hij/zij geen interesse heeft, is hij te laks
Als hij/zij soms iets zegt, hoort hij zichzelf graag
Als hij/zij het niet doet, is hij bang voor kritiek.
Als hij/zij ondanks alles naar beste weten handelt, is hij eigenwijs.
Als hij/zij iedereen zijn zin wil geven, wordt hij stapelgek

Gelukkig heeft ons bestuur hier geen last van.
Eens

Oneens

