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COLOFON
AQUARIUM- EN VIJVERVERENIGING "DE PARADIJSVIS"
Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam
Internet: www.paradijsvis.nl
Facebook: facebook.com/paradijsvis

Functie:

Naam:

Voorzitter

Joop Noordzij

Secretaris

Chris van Erkel

Penningmeester

Will Huygen

Coördinator
Schuimnest
Hoofd
Aquariumafdeling

Kees Koridon
Bas Dekker

Hoofd Barafdeling

Pleun Zanen

Algemeen Adjunct

Henk
Vastenhout

Algemeen Adjunct

Joop Aret

Algemeen Adjunct

Carlo Schimmel

Telefoonnummer: 078-6932409
E-mail: paradijsvis@hetnet.nl

Adres:
P. de Hoochplaats 182
2951 SK Alblasserdam
Rembrandtlaan 7
3351 RE Papendrecht
West Kinderdijk 277
2953 XT Alblasserdam
Abelenhof 20
3355 PL Papendrecht
P. de Hoochplaats 398
2951 SR Alblasserdam
Zeilmakersstraat 27
2951 VX Alblasserdam
Weidemolen 32
3352 TG Papendrecht
Weversstraat 26
2951 BZ Alblasserdam
Merelstraat 23
2953 EK Alblasserdam

Telefoon /Mailadres:
078-6917190
joostnoordzij@ziggo.nl
078-6157139
chrisvanerkel@gmail.com
078-6914380
w.huygen1@kpnplanet.nl
078-6155871
Geen mail
078-6916986
bas-dekker@planet.nl
06-28848482
Geen mail
078-6157247
henk.vastenhout@live.nl
078-6913774
jjaret@hetnet.nl
078-6915636
c.schimmel@solcon.nl

Diverse taken en verantwoordelijkheden:
Redactie en Website

Propaganda
Jeugdzaken en
Keuringen
Inkoop Aquariumafdeling
Energiebeheer

Correspondentie
adres en
clubgebouw
"Het Schuimnest"
Betalingen
Contributie
Kamer van
Koophandel
Kon. goedkeuring
Aangesloten bij

C.v.Erkel,
J.Keesmaat
W.Huygen,
J.Aret
Teun Klop
Joop Aret
Henk
Vastenhout

Kaarttoernooien
Mediatheek

Joop Noordzij

Ledenadministratie

Will Huygen

Notulen

Chris v Erkel

Bas Dekker

Verzekeringen

Will Huygen

Jan Erkelens

Inkoop Barafdeling

Pleun Zanen

Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam.
geopend op dinsdag van 19.00 uur tot 22.00 uur
en op zaterdag van 12.30 uur tot 15.30 uur.
IBAN NL23 INGB 0000 5866 50 t.n.v.: Paradijsvis,
Alblasserdam
Verenigingslid €26,00 + NBAT lid € 65,00 per jaar
Verenigingsjeugdlid ‹ 18 jaar €16,00 + NBAT lid
€ 47,00 p/jaar
Dossiernummer 40321224
K.G. nummer 58 d.d. 12-11-1975
Bond: N.B.A.T. District: Z.H.Z.
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DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN 25 JANUARI 2019
Door: Joop Aret

Dagelijks bestuur: (v.l.n.r.) de heren Will Huygen, Joop Noordzij en Chris van
Erkel

Deze vergadering werd wederom gehouden in het Schuimnest,
een week later dan gepland.
Er waren die avond veertien stemgerechtigde leden die deze
winterse vrijdagavond hadden opgeofferd om, samen met het
bestuur, het ‘wel en wee’ van de vereniging te bespreken….
Na zijn welkomstwoord vroeg de voorzitter om staande een
ogenblikje stil te staan bij het overlijden van Jos Bravenboer. Hij
is 96 jaren oud geworden en we kennen hem allemaal als de
gedreven huismeester van het ‘oude’ Schuimnest.
Verder werd overgegaan tot de orde van de dag en werden o.a.
de geldzaken besproken en de bestuur mutaties: Alle aftredende
bestuursleden werden herkozen en ook de penningmeester kon
weer gerust zijn: …… zijn administratie werd goedgekeurd en ook
de begroting voor 2019.
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Zoals
gebruikelijk was
er ook dit keer
weer voldoende
aandacht voor
de jubilarissen
en dat waren
vier leden, die
het afgelopen
jaar hun 25 jaar
lid van de
vereniging
waren. De
jubilarissen
kregen uit
handen van
Joop Noordzij een prachtig pennenset. Opgemerkt dient wel te
worden dat twee personen niet aanwezig waren:
Dhr. Teun Bennis en Dhr. Ron Vermeulen. Van laatstgenoemde
kon een week eerder nog een foto worden gemaakt. (foto boven:
jubilaris Cees Nieuwpoort)
Niemand maakte gebruik van de rondvraag en zo kwam het dat
er een vlot einde
kwam aan de
vergadering…….maar,
er wachtte nog een
verrassing: Edward
Breedveld (links op de
foto) had een aantal
foto’s meegenomen
die op de TV werden
getoond en die
handelden over zijn
hobby die, in de loop
der jaren, alleen maar
is gegroeid en waaruit
zijn grote liefde voor
de hobby blijkt.
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Edward werd eveneens bereid gevonden om hierover kopij te
schrijven voor het clubblad, waarvoor bij voorbaat onze hartelijke
dank….

Jubilaris Ron
Vermeulen
ontving de
felicitaties
een week
eerder.
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Juweeltje onder de Labyrintvissen
De chocoladegoerami
(Sphaerichthys osphromenoides).
Merkwaardig is het dat zo weinig over chocoladegoerami's wordt
geschreven. De oorzaak stoelt waarschijnlijk op de mening als
zouden chocoladegoerami's bijzonder gevoelig en weinig sterk
zijn, waardoor er
geen sprake is van
een algemene
interesse. Bovendien
heeft men slechts
weinig kweekervaring
met deze
labyrintvisjes.
Mogelijk zijn er ook
nog andere oorzaken.
Chocoladegoerami's
voelen zich het beste
in een speciaal aquarium, maar men kan hen ook huisvesten in
een aquarium met andere rustige vissoorten, die ongeveer
dezelfde temperatuur voorwaarden (25 tot 30o C) hebben. De
watersamenstelling (beslist Aqua-Safe gebruiken) speelt niet die
belangrijke rol die men daaraan vroeger toekende, wanneer men
deze vissen tenminste langzaam laat wennen aan pH wisselingen
bij het verversen van het water. Filteren over turf is ook nog aan
te bevelen om een voortdurende pH waarde te bereiken, liggend
tussen 6 en 6,7. De totale hardheid mag tussen 5 en 10o DH
liggen, maar kan echter bij kwalitatief minder goed leidingwater
d.m.v. de druppelmethode langzaam verhoogd worden, maar
moet in geen geval boven 15o DH uitgaan. Wanneer
chocoladegoerami's ook maar iets in het water niet bevalt, dan
nemen zij direct een ‘shockkleur’ aan, waarbij het gehele lichaam
verbleekt. Zij trekken zich dan meestal in de uiterste hoek van
het aquarium terug of staan doodstil onder de planten. Dit kan
echter ook gebeuren wanneer zij onrustige vissen als gezelschap
hebben.
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Het aquarium voor de Sphaerichthys behoeft niet zo groot te zijn,
want zij bereiken een maximale grootte van 6 tot 7 cm, waardoor
een aquarium van ca. 80 cm lengte voldoende is. Maar deze moet
wel rijkelijk beplant zijn. Chocoladegoerami's blijven betrekkelijk
schuw. Zij vallen nooit andere vissen aan, maar uitzonderingen
bevestigen de regel. Ik heb enige tijd geleden drie jonge
maanvisjes van ca 4/5 cm in het aquarium, bewoond door de
chocoladegoerami's, enige pantsermeervalletjes en een paar
honinggoerami's (Colisa chuna), losgelaten. Ik nam een
ongewoon territoriumgedrag waar. Direct na de inbreng van de
scalaren zwom een van de chocoladegoerami's op hen toe,
spreidde de vinnen en kieuwdeksels, trok het achterlichaam in
een bocht en viel de verwarde maanvisjes zodanig aan dat deze
een goed heenkomen zochten tussen planten en stenen. Ook nu
nog kan ik steeds ruzies tussen deze ene chocoladegoerami (door
zijn streeptekening herkenbaar) en de maanvissen waarnemen,
waarbij de laatste altijd het veld moeten ruimen, ofschoon zij
hem in aantal en grootte ver overtreffen. De andere
chocoladegoerami's vertonen dit vechtlustig gedrag niet, zodat ik
het gedrag van juist die ene niet kan verklaren. De reden waarom
ik dit vermeld is om duidelijk te maken dat men, uitgaande van

het gedrag van één enkel individu, niet kan stellen dat dit op de
soort als geheel van toepassing zou moeten zijn. Terug nu echter
naar het thema.

7

Ook het gedrag van chocoladegoerami's onder elkaar is bijzonder
interessant. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat twee dieren
elkaar omcirkelen, waarbij de ene achter de staart van de ander
aan zwemt. Helaas kan ik tot nu toe niet verklaren of het hier
gaat om dreigen dan wel om baltsen, daar de geslachten slechts
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De mannetjes hebben
meestal een dieper bruine kleur, waarbij de gelig/witte
dwarsstrepen duidelijker afgetekend zijn en grotere vinnen.
Vroeger werd vaak over het voedselprobleem geschreven, daar
deze vissen blijkbaar alleen levend voedsel aten en slechts zelden
of geheel nooit droogvoer aannamen. Dat is echter bij mijn
chocoladegoerami's niet het geval. Zij hebben een voorkeur voor
Tetra Min en Tetra Tips, die aan de ruiten worden gekleefd. Zij
eten niet graag van de bodem. Daarom moet men erop letten dat
in een speciaal aquarium, waarin alleen chocoladegoerami's
worden gehouden, niet teveel voer op de bodem komt te liggen
waardoor bederf optreedt. Van tijd tot tijd voeren met
watervlooien is goed om de vissen minerale stoffen toe te voegen
(maar vooral ook om het stofwisselingsproces te
vergemakkelijken). Voedering met tubifex of enchytraeen leidt bij
chocoladegoerami's snel tot vervetting en onvruchtbaarheid; dus
voorzichtig zijn daarmee! Het kweekprobleem is nog niet geheel
opgelost en is er wellicht de oorzaak van dat chocoladegoerami's
weinig worden aangeboden. (Zij zijn bovendien vooral gevoelig
voor transport en reageren daar slecht op.) De behoefte moet
daarom uitsluitend door wildvangdieren gedekt worden. Het
kweekresultaat is afhankelijk van de watersamenstelling. Zacht
en zwak zuur is het beste. Daarnaast moet men zorgen voor een
lage waterstand en een lichte bedekking van het wateroppervlak
met drijfplanten. Tot nu toe ben ik er niet in geslaagd deze vissen
te kweken. Bij de weinige tot nu toe bekende kweekresultaten
werd zowel schuimnestbouw, zoals bij de meeste labyrintvissen
het geval is, in combinatie met muilbroeden of afzonderlijk
waargenomen.
Overgenomen uit: De Rijswijkse.
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HET LOON DER VRIJWILLIGERS
Vrijwilligerswerk is voor de Paradijsvis de normaalste zaak ter
wereld….maar ja….voor wat, hoort wat!! En om die reden werd op
zaterdag 16
februari een
Chinees buffet
verzorgd in het
Schuimnest. Het
buffet werd
verzorgd door de
plaatselijke
Chinees, die zijn
uiterste best had
gedaan en de
vrijwilligers
heerlijk deed
smullen.
Enkelen waren
niet komen
opdagen, zij
hadden verplichtingen elders, maar toch waren 18 personen
komen opdagen.
Er werd gestart
met de koffie,
terwijl een
medewerker van
het Chinese
restaurant het
buffet klaar zette.
Zo ongeveer om
19.30 uur werd het
buffet door de
dames geopend,
direct gevolgd door
de mannen van de
Paradijsvis. Gezien de eetlust was op de kwaliteit niets aan te
merken en zo was daar al het toetje, bestaande uit fruit……
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Klein intermezzo: Plotsklaps stond er water op de vloer van de
aquarium afdeling en gevreesd werd voor lekkage van een of
meerdere bakken.
Dat bleek echter, na onderzoek, niet waar te zijn…….een
slangetje van een van de aquaria was los en lekte wat water.
Snel werd een en ander droog gemaakt en konden we verder
genieten van
een perfecte en
gezellige
vrijwilligersavond.
Heeft u tijd, en
zin, om ook
vrijwilligerswerk
voor de
vereniging te
doen ??
Of het nu een enkele keer bardienst of een enkele keer
aquariumdienst betreft…...Meld u aan bij het bestuur !!

Joop Aret

Tenslotte citeer ik de tekst van de “achteraf” boodschap
van onze voorzitter Joop Noordzij….:
Vrijwilligersavond
Zaterdagavond 16 februari jl. was het weer zo ver, een
gezellig samen zijn met elkaar in Het Schuimnest de vrijwilligersavond.
Met een heerlijk chinees buffet, ik heb begrepen dat het heel
gezellig is geweest. Het is heel belangrijk om na een jaar hard
werken even met zijn allen gezellig bij elkaar te zijn. Jullie
begrepen van Will dat ik ons verontschuldig voor onze
afwezigheid, omdat we andere verplichtingen hadden die avond.
Ik had het goed gepland maar er kwam wat tussen, mijn
jongste zoon zou op Valentijnsdag 45 jaar worden, maar
niet wetende dat hij zijn verjaardag zou verzetten naar
zaterdag 16 februari, daar mijn oudste zoon ook zou
komen. Ja, die zien we ook niet zo veel dus die moest plannen
maar die had er al rekening mee gehouden. Maar ik hoop
toch dat jullie het naar je zin heeft gehad , ondanks mijn
afwezigheid.
Joop en Dicky
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Foto’s voor de achterkant
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