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Clubblad voor Aquarium- en Vijverliefhebbers
uit de regio's
Alblasserdam, Papendrecht, Nieuw Lekkerland

Vakantiesluiting “Het Schuimnest”
Zaterdag 13 juli t/m dinsdag 6 augustus
Dus zaterdag 10 augustus is “Het
Schuimnest” weer open!
In juli en augustus zal er geen clubblad
verschijnen, maar in september kunt u weer op
ons rekenen.
De Redactie

Locatie:
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Van de Voorzitter.
Na een drukke periode achter de rug te
hebben, breekt nu een rustige periode aan.
Zo is het meestal met de vakantie, de meeste
mensen gaan plannen maken voor de
vakantie, leuke dingen doen, uitstapjes
plannen, of een feestje in het vooruitzicht.
Dit moet allemaal geregeld worden. Het is
ook weer goed om je tijd aan leuke dingen te
besteden. Iedere maand moeten de zeilen
weer bijgesteld worden wat betreft het parade paartje van onze
vereniging, de Aquariumafdeling, de mensen die daar
verantwoordelijk voor zijn en dat zijn we met zijn allen, als
bestuur.
Dat valt niet altijd mee, maar we doen er alles aan, om zo goed
mogelijk de voorraden op peil te houden. Dat kan je wel aan onze
inkoper overlaten.
Maar er moeten toch centen binnen komen, daarom houden we
twee keer per jaar een Bingo avond en een klaverjas competitie.
Hiermee doen we veel leden een groot plezier. Het Klaverjassen
is afgelopen. Kunnen we gelijk de uitslag meenemen.
Eerste Peter Post, tweede Mariet Zonnevijlle en derde Peter
Gringhuis.
Tevens wil ik
een ieder een
hele fijne
vakantie
wensen, doe
voorzichtig
aan en we
hopen elkaar
weer in
gezondheid te
mogen
ontmoeten in
“Het
Schuimnest”.
Peter Post, Mariet Zonnevijlle en Peter Gringhuis
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Nieuwe ziekte bedreigt koraal op Sint-Maarten
Een nieuwe ziekte heeft de steenkoraalriffen voor de kust van
Sint-Maarten ernstig aangetast. Volgens natuurwebsite Nature
Today is al 50 tot 90 procent van het steenkoraal aangetast of
afgestorven. Duikers en zwemmers moeten oppassen dat ze de
ziekte niet verspreiden.
De ziekte Stony
Coral Tissue Loss
Disease is voor het
eerst gezien voor de
kust van Florida in
2014. Sindsdien
dook de ziekte op bij
Mexico, Jamaica en
de Maagdeneilanden.
Sint-Maarten is het
eerste Nederlandse
gebied in de Cariben
waar de ziekte
toeslaat, zo hebben
onderzoekers van de Nature Foundation Sint Maarten vastgesteld.
De koraalziekte lijkt veroorzaakt te worden door een bacterie.
Zeker twintig koraalsoorten zijn volgens de
natuurwetenschappers vatbaar voor de aandoening.
Omdat de ziekte wordt verspreid door direct contact en
watercirculatie, krijgen duikers het dringende verzoek om hun
materiaal na elke duik bij Sint-Maarten grondig schoon te maken.
Zwemmers moeten opletten dat ze geen koraal aanraken.
Plasticvervuiling maakt de kans op infectie groter, stelt de
Caribische Nature Foundation.
Bron: nu/nl via Joop Aret
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Schoonmaken aquarium valt compleet in het
water.
Een Brit die zijn aquarium wilde schoonmaken, heeft zonder het
te beseffen zijn hele gezin én twee honden vergiftigd. Toen de
hulpdiensten later het huis betraden, moesten vier
brandweerlieden ook naar het ziekenhuis worden afgevoerd.
Chris Matthews (27) had het aquarium schoongemaakt in zijn
woning in Steventon, Oxfordshire. Een onschuldig klusje, zou je
denken, maar dat bleek niet het geval. Bij het wegnemen van een
stuk koraal kwamen giftige dampen vrij en een dag later hadden
zijn vriendin, moeder, vader, zus, haar vriend en hij zelf
plotseling last van griepachtige symptomen. Zelfs hun honden
hadden het te pakken - ze waren kortademig, moesten hoesten
en hadden koorts. Matthews vreesde dat zijn familie een
vergiftiging had opgelopen en belde de hulpdiensten. Nadat
iedereen was opgenomen in het ziekenhuis, vertrok de brandweer
naar het huis. Vier brandweerlui die als eerste ter plaatse waren,
moesten ook naar het ziekenhuis worden afgevoerd.
Groggy
„Het was erger dan de griep”, reageert Matthews . „We konden
ons nergens op focussen. We kregen onze koorts niet onder
controle, konden moeilijk ademen en moesten veel hoesten.
Toen we de ochtend nadien groggy ontwaakten, dachten we eerst
dat het de griep was. Maar toen we zagen dat ook onze honden
er last van hadden, beseften we dat er iets niet pluis was.”
Chemische stof
De familie, hun honden en de vier brandweerlieden kwamen er
gelukkig met de schrik van af en zijn intussen uit het ziekenhuis
ontslagen. Maar het had ook veel erger kunnen aflopen, beseft
Matthews. „Als we nog een nacht in die slaapkamer waren gaan
slapen, hadden we ons leven geriskeerd.”
De chemische dampen die waren vrijgekomen bleken palytoxine
te bevatten, een chemische stof afkomstig uit eencellige algen.
„Ik wist dat het een gevaarlijke stof is die dodelijk kan zijn als je
ze inneemt, en dat koralen irritaties kunnen veroorzaken. Maar
niet dat door een koraal uit het water te halen de giftige stof via
de lucht kan verspreiden.
Bron: internet/de telegraaf via Joop Aret
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DOCUMENT NA BIJNA 68 JAAR WEER TERUG BIJ
DE PARADIJSVIS.

Enige tijd geleden
belde dhr. Johan
Smit uit de
Achterhoek ons met
de opmerking dat hij
bij het opruimen van
de papieren van zijn
inmiddels, geruime
tijd overleden vader,
een document van de
Paradijsvis was tegen
gekomen. Zijn vader is voor veel oudere Alblasserdammers de
bekende directeur van scheepwerf De Noord, dhr. J.U. Smit.
Johan Smit vroeg zich af of wij dit bewijs van erelidmaatschap,
uitgereikt op 10 oktober 1951, weer ter archivering in bezit
wilden hebben, en zond ons dit met begeleidend schrijven per
post toe. Wij kunnen het niet volledig achterhalen maar
waarschijnlijk is dit erelidmaatschap aan J.U.Smit. verleend als
blijk van waardering voor zijn bijdrage en inzet bij de eerste
expositie/tentoonstelling, amper 7 maanden na onze oprichting.
Deze tentoonstelling werd overigens gehouden in de school voor
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VGLO aan het Cortgene, voor oud Alblasserdammers bekend als
het “ Berenhok “. Ook toen al stond dhr. Smit persoonlijk garant
voor het financiële risico, net als bij de organisatie van onze
tentoonstelling “ Aqua Monda “ ter gelegenheid van ons 25 jarig
bestaan in 1976, waar hij samen met de gemeente de financiële
risico’ s voor zijn rekening nam. Zonder hem zou dit grootse
evenement nooit tot stand zijn gekomen. Het bewijs van
erelidmaatschap is volgens ons getekend door 2 oprichters van de
Paradijsvis, de schoolmeesters Baas als voorzitter en Stout als
secretaris. Wij zijn zeer verheugd dit document na zo veel jaar
weer in ons bezit te hebben en danken dhr. Johan Smit voor zijn
initiatief. Het document is met zorg opgeborgen in ons archief.
Namens het bestuur, Will Huygen.
******************************

Nothobranchius rachovii
Een van de mooiste killivissen
vind ik toch wel de
Nothobranchius rachovii. We
waren dan ook heel verrast toen
we deze in een aquarium bij
Special Pet in Capelle a.d. IJssel
zagen zwemmen. We besloten
meteen een aantal mee te
nemen en in een apart bakje
thuis te zetten.
In totaal waren het twee mannetjes en drie vrouwtjes. Misschien
was dit bij nader inzien niet zo slim van ons want de mannetjes
waren behoorlijk fel naar elkaar (wat eerlijk gezegd wel een
mooi gezicht was, maar misschien niet zo goed voor de vissen.)
We zullen nooit weten waar het door kwam maar beiden hebben
het niet overleefd. De vrouwtjes hadden nergens last van en
zwommen rustig in de bak.
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Na een tijdje werd besloten toch maar een nieuw mannetje
Nothobranchius rachovii te halen en bij de vrouwtjes te plaatsen.
De vrouwtjes zwommen keurig vooraan, maar het mannetje dook
in de planten en kwam alleen tevoorschijn als er eten werd
gegeven en dan nog schoorvoetend.
Toen een van de vrouwtjes overleed (want helaas hebben deze
visjes geen lang leven) zagen we het mannetje steeds meer aan
de voorkant zwemmen. Blijkbaar was dat ene vrouwtje zo
dominant geweest dat het mannetje zich liever verborg.
Nu zwemmen en eten de twee overgebleven vrouwtjes en het
mannetje gezellig samen.
Eindelijk kreeg ik ook wat meer kansen om foto’s te maken voor
een artikel in ons blad, want zo’n schoonheid verdient een
prominente plek in ons blad.

De Nothobranchius rachovii komt oorspronkelijk uit Mozambique
waar hij gevonden wordt in de Pungwe rivier, de Zambezi rivier
en de Kwakwarivier.
Afhankelijk van de exacte vindplaats kunnen er kleurvariaties
zijn. Helaas was niet bekend uit welke rivier onze visjes kwamen.
Dit killivisje is van de orde tandkarpers(Cyprinodontiformes) en
van de familie Nothobranchiidae. (Afrikaanse killivisjes.)
Het mannetje van de De Nothobranchius rachovii is echt prachtig
van kleur. De ondergrond van het lichaam is lichtblauw waarover
een oranje “netwerk”. De vinnen zijn zilverkleurig met oranje tot
donkerrode vlekken en de staartvin heeft een oranje en hele
donkere band aan het einde.
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De borstvinnen zijn oranje met een lichtblauwe rand Echt een
explosie van kleuren, zo mooi.
De vrouwtjes daarentegen
zijn bijna kleurloos, ook zijn
ze iets kleiner. Het mannetje
zal zo’n 5,5 cm worden,
terwijl het vrouwtje niet
groter wordt dan maximaal 5
cm.
Als men met deze visjes wil kweken, is het belangrijk om te
kijken hoe ze in de natuur leven.
Killivissen leggen hun eieren in de droge periode, in de natuur
kan dat wel vijf tot zeven maanden duren. Ze leven van nature in
kleine poelen, rivieren en slootjes, die vaak in de zomer/droge
periode opdrogen. Het water verdampt eerst en daarna droogt de
bodem zelfs geheel uit. Deze vissen voelen perfect aan wanneer
deze periode aanbreekt en gaan dan over tot de paaitijd en
broedseizoen. De eieren worden afgezet in kieren en spleten in de
bodem en of oevers. Doordat de eieren beschermd zijn tegen
uitdrogen en ingekapseld zitten in de bodem kunnen ze de droge
periode overleven.
Helaas is er dan te weinig water over voor de volwassen dieren
en zullen deze het niet overleven. Ze worden dan ook wel seizoen
vissen genoemd.
Zodra de regenperiode aanbreekt en de poeltjes weer onder
water komen te staan, komen de eieren uit. Het helemaal
nabootsen is wat lastig maar een optie is om in het aquarium een
afzetbodem van turf te gebruiken en het bakje steeds leger te
maken. De turf droogt heel langzaam en houdt zeer lang vocht
vast. Hiermee wordt de natuurlijke cyclus ietwat nagebootst.
De juveniels groeien heel snel, want de droge periode komt er
weer aan en dan begint de cyclus van voren af aan.
Zoals wij ook al hadden gezien, kunnen de mannetjes van de
Nothobranchius rachovii behoorlijk dominant en territoriaal zijn
naar andere mannen.
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Meer dan 1 mannetje houden kan wel maar dan dient het
aquarium groot genoeg en goed voorzien te zijn van
schuilplaatsen zoals fijn bladerige planten en drijfplanten. Een
schooltje van deze visjes kan dan bestaan uit 8 stuks. Als de bak
niet zo groot is, dan niet meer dan 1 mannetje met drie
vrouwtjes.
Ze zwemmen zowel boven als in de midden zone. De stroming
mag matig tot sterk zijn en de temperatuur van het water 20 °c
tot maximaal 25 °c, met een pH tussen de 6.0-7.5 en een Kh/ Gh
4.0-10.0.
Dit visje is een uitstekende springer, dus goede dek ruiten zijn
aan te raden.
Het zijn makkelijke eters, ze eten eigenlijk alles. Ook kleine en
jonge visje kunnen als voedsel worden gezien.
Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangend voer te
wennen en weigeren lang droogvoer. Voor alle zekerheid is het
goed om te beginnen met levend voer.
Het is heel jammer dat deze prachtige diertjes niet oud worden.
Ze leven kort maar intens. We genieten ervan zo lang ze leven.
Overgenomen uit: “Ons Natuurgenot” Gouda
********************************

IN MEMORIAM
Wobbina Dekker-Wormmeester
Geboren op 1-2-1949….Overleden op 30 april 2019
Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen
winnen….
Wij wensen Bas, de kinderen en verdere familieleden alle sterkte
toe
Het bestuur
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Foto’s voor de achterkant
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