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Binnenkort hoop ik de leeftijd van 95 jaar te
bereiken.
Ik wilde dit niet zomaar voorbij laten gaan en ik
ben wel in voor een feestje.
Dat feestje geef ik in Landvast te Alblasserdam
op zondag 17 juni vanaf half 3 tot half 6
’s middags.
Als je het leuk vindt om mij te feliciteren en zin
hebt in een feestje graag een e-mailtje sturen
naar ger@vanomme.com voor 7 juni, dan weten
wij waar we aan toe zijn.
Niets moet maar als je toch wat wil geven dan
graag een envelopje. Ik wil nog graag een
keertje naar de Ardennen, waar ik vele mooie
herinneringen aan heb.
Adres:
G.F. van Omme
Arent van Lierstraat 31
3297 AB Puttershoek

Feestadres:
Landvast
Haven 4
2951 GC Alblasserdam

3

Lezing “Fotograferen van vissen en aquaria”
Waarschijnlijk heeft u in het vorige nummer al gelezen dat we als
bestuur toch weer willen proberen om een avond te organiseren
voor de leden.
Ons lid Arie van der Wolde een heel goede fotograaf en al heel
veel jaren ook de fotograaf tijdens de huiskeuringen is bereid
gevonden om een avond ons mee te nemen in de kennis van het
fotograferen van vissen en aquaria. Het lijkt zo eenvoudig maar
degene die het geprobeerd hebben zijn dikwijls teleurgesteld over
het resultaat.
Daarom nodigen wij u uit op
dinsdagavond 15 mei a.s. om 20:00
uur naar “Het Schuimnest” te komen.
Wij hopen op veel leden en breng gerust
uw fototoestel mee, kan u, onder leiding
van Arie het zelf proberen!
Tevens hopen wij dat wanneer er
voldoende leden zijn ook andere avonden
te gaan organiseren voor de leden.
Dus kom en zet de datum vast in uw
agenda!
Het bestuur
*********************************

Bétta’s, mooi en zeker decoratief.
Bettá; geslacht van de
kempvissen uit de familie
van de labyrinten ofwel
Anabantidae. Een slanke,
soepele, en meer of minder
langgerekte vissoort met
korte rug-en lange aarsvin.
Dit geslacht wordt verspreid
in diverse soorten in
Singapore, Malakka en Indonesië aangetroffen in stilstaand of
langzaam stromend water met moerassige bodem.
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Ik wil me echter beperken tot de beschrijving van één soort, t.w.
de Bettá spléndens. Het mannetje bereikt een lengte tot wel 6cm,
de vrouwelijke vorm blijft iets kleiner.
De oorspronkelijke kleur varieert al naar gelang de herkomst, van
fel rood, blauw tot soms groen.
De buikvinnen kunnen hierbij soms witte punten hebben. De
kleuren kunnen dikwijls volledig verbleken.
Kweekvormen vertonen zeer lange vinnen met felle kleuren. De
vrouwelijke vorm is niet alleen iets kleiner maar ook eenvoudiger
van kleur en heeft ook smallere vinnen.
Zij is te herkennen aan haar opvallende genitale papil.
Deze zeer decoratieve vissen zijn niet alleen boeiend vanwege
hun kleurenpracht in opgewonden toestand maar ook door hun
vecht-en baltshoudingen.
De soort houdt van warmte en kan met gemak een temperatuur
van 28-30⁰C aan en is tevreden met de kleinste zwemruimtes,
een jampot is al voldoende.
Plaats eens verschillende exemplaren tegen elkaar en je moet ze
eens zien pronken.
Deze alleseter is snel tevreden met datgene wat hem wordt
toebedeeld, houden van zon, drijvende beplanting, algen en zo
mogelijk een donkere turfachtige bodem.
Sluierbetta’s, een kweekvorm, zijn door de enorme ontwikkeling
van de vinnen een kleur zeer opmerkelijk.
Hun leeftijd echter schijnt korter te zijn dan die van de
stamvorm, en zijn het mooist op een leeftijd van 4-12 maanden.
Ze hebben echter wel de vechtlust van de stamvorm waardoor ze
alleen paarsgewijs kunnen worden gehouden.
Hecht je veel waarde aan volmaakte vinnen, houd dan de
mannetjes beslist alleen.
Niet alle nakomelingen beschikken over fraaie vinnen, de jonge
mannetjes met de beste vinnen kun je dus het beste
grootbrengen in kleine zwemruimtes (ik sprak al eerder over
jampotten ) zonder overmatige voeding.
Als subtiele belastingheffing houdt men in Thailand zelfs
wedstrijden met deze prachtige decoratieve dieren, wat je er ook
van denkt. Een echte vissoort voor in een gezelschapsaquarium
vind ik het echter niet, het is leuk om separaat er zomaar een
paar mannetjes met verschillende kleuren bij te houden.
Will Huygen
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Nematobrycon palmeri, keizertetra
Natuurlijk vindgebied. Columbia, stroomgebied van San Juan.
Komt voor in kreken met zwak stromend water.
Aquariummilieu. De keizertetra houden we best in een ruime
bak met goede randbeplanting en een flinke zwemruimte. De vis
kleurt het mooist in zacht water, doch kan evengoed op zacht
water gehouden worden. Het kleurenonderscheid is niet altijd
bepalend, want onder de mannetjes komen zeer fraaie dieren
maar ook blekere voor.

De watertemperatuur kan schommelen van 24 tot 26 °C.
Twee mannen alleen zijn meestal onverdraagzaam. Wij houden
de vissen daarom of per man en enkele vrouwen of een schooltje
van 3 mannen met vrouwen.
Voedsel. Eet alle levend voedsel met voorkeur voor
muggenlarven en insecten.
Beschrijving. De lang gestrekte flinke vissen bezitten opvallende
grote blauwgroene ogen. Een blauwzwarte brede band loopt van
aan de muil tot in de staartvin, de zijkanten vertonen bij
opvallend licht een blauwgroene gloed.
Deze blauwgroene kleur is bij de mannetjes in de paartijd
zichtbaar over gans het lichaam, zodanig zelfs dat de zwarte
streep nog nauwelijks zichtbaar is.
De rug is donker tot bruin en de buik is iets lichter van kleur.
Eigenaardig is de vorm van de staartvin, de buitenste vinstralen
zijn uitgegroeid en de middelste, zwart gekleurde vinstraal is
uitgegroeid als een fijne stekel, ongeveer zoals wij die kennen bij
de Kongozalm. De vinnen kunnen naargelang de stemming van
de vissen geel tot oranje gekleurd zijn.
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Over het algemeen zijn de mannetjes feller gekleurd dan de
vrouwtjes, daarbij blijven de vrouwtjes ook kleiner dan de
mannetjes, dit verschil in grootte kan zelfs 2 cm bedragen.
Geslachtsonderscheid.
Dit is bij jonge exemplaren te zien omdat de wijfjes beduidend
kleiner blijven. Verder zijn de vinnen van de mannen feller van
kleur.
Tenslotte hebben volwassen mannetjes een verlengde eerste
rugvinstraal wat ook geldt voor de onderste, middelste en
bovenste staartvinstraal. De verlengde vinstralen onderscheiden
overigens Nematobrycon palmeri duidelijk van Nematobrycon
amphiloxus.
Volwassen bereiken de mannen een lengte van ongeveer 6 cm.
Bijzonder mooi uitgegroeide dieren halen soms wel een lengte
van 9 cm.
Gelukkig worden ze naarmate ze groter worden ook mooier.
Kweek. De gangbare regel indachtig zijnde voor het kweken van
probleemvissen moet men hier zacht water gebruiken.
Ik vulde een bakje van 40x24x25 cm met regenwater van
ongeveer 4°DH. Op de bodem plaatste ik uitgekookte turfvezels
en enkele bosjes aquavaren. De temperatuur van het water
bedroeg 26°C.
Na twee dagen was het water kristalhelder en lichtjes bruin
gekleurd. Het kweekkoppel werd 's avonds in het bakje gezet en
' s anderendaags in de morgen begon het liefdesspel of paring.
De eitjes zijn barnsteenkleurig (geel-, lichtbruin) en hebben
weinig of geen kleefkracht. De larven ontluiken bij een
temperatuur van 25°C na 30 à 36 uren en liggen dan op de
bodem. Na 5 à 6 dagen is de dooierzak verteerd en gaan ze op
zoek naar voedsel.
De dag na het uitkomen had ik er al een gedroogd slablad in
gelegd en dit voor het aankweken van infusie. Vanaf de 7de à
8ste dag kan men beginnen voederen met pas ontloken Artemia.
De visjes die al Artemia eten, vertonen dan ook een rond, roze
tot oranje gekleurd buikje. Naarmate de visjes opgroeien, kan
men ze dan ook groter voedsel toedienen. Op grote nesten moet
men echter niet rekenen. Ikzelf heb nooit nesten gekweekt met
meer dan 45 jongen.
Bron; Raeymackers Louis
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Vakantie zorgen.
Heel vroeger, toen ik de baard nog niet in mijn keel had, toen
had ik al een aquarium van 30 cm, wat met de vakantie geen
probleem gaf. Langer dan een week ging men toch niet met
vakantie, en dus op de dag van vertrek een flinke hand voer in de
bak (bakje) en daar teerden de vissen wel een weekje op. Toen
we een jaar of 8 getrouwd waren en net verhuisd, vonden we
onze bak van 80 cm niet meer staan in de kamer en werd er bij
Verolme een 3mm plaatstalen bak gemaakt van 200 x 50 x 50 cm
met enkel aan de voorkant glas, 10mm pantser glas wat met
aquarium kit werd ingezet. Wat een ellende zeg, dan is het
tegenwoordig met siliconen kit maar effe tikken. Aangezien onze
meubels toentertijd modern wit waren moest ik een witte kast
voor de bak maken en dat is mij aardig gelukt, zeg nou zelf. Wat
inrichting betreft wisten we
toen nog niet veel maar een
thermostaat als verwarming
hadden we. Het filter was een
eenvoudig plastic bakje wat
aan de zijkant aan de
buitenkant van de bak hing
en waar het water via een
luchtbel heveltje door wat
filter watten ging. Ongeveer
een emmer in de twee dagen.
Als je in de bak bezig
geweest was dan duurde het wel weer een dag of 5 voordat de
bak weer helder was. Maar we wisten niet beter.
Volgens De Bijlzalm deden we alles zo’n beetje verkeerd maar er
werd bij gezegd om gewoon door te gaan zolang alles goed ging.
En dus hebben we alles diverse jaren gewoon verkeerd gedaan en
hadden een pracht van een bak.
Als we een 3 of 4 weken met vakantie gingen dan was mijn
moeder zo lief om naar de bak om te zien. Elke 3 of 4 dagen
kwam ze de planten water geven ( Nee, de kamerplanten
natuurlijk snap dat dan!) en dan kregen de vissen een flinke
schot voer waar ze weer even op teren konden. Zo af en toe
mocht ook het licht een paar dagen en nachten aan blijven😊.
Ongeveer een 30 jaar geleden waren we op vakantie en toen was
het in Nederland een zeer hete zomer. Bloedheet dus, en dat
kwam de bak niet ten goede.
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Op een gegeven moment stapte mijn moeder het huis binnen en
sloeg gelijk achterover van de enorme stank. Het bleek dat op de
Diamant Goerami’s na alle vissen dood waren en lagen te rotten.
Door gebrek aan circulatie was het water in de bak bloedheet
geworden met het gevolg dat er geen zuurstof meer in het water
zat en de vissen het loodje legden. Mijn broer werd er bij gehaald
en die is aan het lijken ruimen geweest en de bak leeggemaakt
en het huis geventileerd.
U snapt dat mijn lieve moeder de zenuwen had dat dit haar nu
moest overkomen. Bij thuiskomst heeft het heel wat woorden
gekost om het goede mens weer gerust te stellen.
U snapt dat ze het volgende jaar niet stond te springen om met
de vakantie weer de zorg voor de
bak op zich te nemen. Aangezien
de bak toen al weer een 10 jaar
oud was en aan de binnenkant
wat corrosie begon te vertonen
was mijn vrouw bang dat over
niet al te lange tijd de
vloerbedekking wat vochtig zou
kunnen worden door een 500 liter
water. We hebben de bak met
alles er op en eraan maar
verkocht. De volgende 10 jaar zijn
we zonder bak geweest. Nadat we 25 jaar getrouwd waren
geweest en we ondertussen blank eiken meubelen hadden
aangeschaft, liepen we tegen een bak van 160 cm in een geheel
blank eiken kast, en toen waren we verkocht.
De welbekende vroegere firma De Bijlzalm leverde de bak en
verzorgde ook de inrichting. De foto is al een jaar of 15 oud.
Vanaf die tijd zijn we al weer een 17 of 18 jaar gelukkig met de
bak. En toen werd het weer vakantie. Geen enkel probleem hoor,
we gingen gewoon met onze tijd mee. Op de familie hoefden we
niet meer te rekenen want die hadden te veel gehoord over de
ellende tig jaar geleden. We hadden reeds een tijdklok voor de
verlichting aangeschaft die we enkel in het voorjaar en het najaar
hoefden te verstellen om de juiste hoeveelheid licht in de bak te
hebben. Een paar uurtjes meer of minder. Over de temperatuur
en zuurstof van het water hoefden we ons ook niet meer druk te
maken want de filterpomp die we aangeschaft hadden heeft een
capaciteit van max. 1000 liter per uur.
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Voor het voeren schaften we een voerautomaat aan. Een pracht
van een apparaat. Een zogenaamde carrousel. Een ronddraaiend
geheel met 28 scharnierende bakjes waarvan er eens per dag
eentje naar beneden kiepte en zo het voer in de bak stortte. Voor
de vakantie dus 28 bakjes vullen met (rollend) voer, korrels dus.
Een prachtige doorzichtige kap over de bakjes en we waren dik
tevreden toen we het ding een paar dagen voor de vakantie reeds
aanzetten om proef te stomen.
Het ging prima dachten we, maar bij thuiskomst na 3 weken
bleek er nog heel erg veel voer in de bakjes te klonteren door
vocht. Wij concludeerden dat dit te maken had met vocht door de
afdekkap. In het najaar nog eens met vakantie en toen de
afdekkap er af gehouden en toen was het lek boven water.
Dat ging jaren goed, totdat vorig jaar na zoveel jaren trouwe
dienst het ding er mee stopte en we een nieuwe moesten
aanschaffen. De oude wilde ik nog bewaren uit nostalgie, maar
mijn vrouw is van het opruim type dus ik mis af en toe nog wel
eens iets. Een zelfde voerautomaat bleek niet meer in de markt
te zijn, dus hadden we al een paar jaar met een museumstuk
gewerkt. De nieuwe voer automaat (kosten 50 euro) gewoon
volgooien en dan de juiste hoeveelheid per dag proberen te
doceren. Het is ons gelukt, en alles leefde nog bij thuiskomst,
maar we vonden het niet voor herhaling vatbaar. Dus dit jaar een
nieuwe gekocht (kosten 25 euro) merk Juwel en dat is inderdaad
een juweel. Gewoon de container vol gooien met korrel voer en
op eenvoudige wijze de te voeren hoeveelheid instellen. Wij
zetten het ding op 1 keer per dag s ’avonds om 7 uur voeren,
maar het ding is ook op 2 maal per dag in te stellen.
Een hele vooruitgang dus en we zijn er dik tevreden mee.
En als de voerautomaat er halverwege de vakantie er nu eens
mee zou stoppen? Nou daar liggen we niet wakker van hoor want
er is nog genoeg te consumeren in de bak waarbij ik aan draad
alg en zo denk. Als we zo eens terug kijken dan zijn we op
aquarium gebied er toch wel erg op vooruit gegaan. Bij ons is het
eigenlijk nog maar een ouderwetse bedoening waarbij het licht
gewoon aan of uit geschakeld wordt. Niks geen langzame zon opof ondergang maar gewoon pats.
Voor zover we kunnen constateren zwemmen onze vissen beslist
niet met een trauma rond dus zal het allemaal wel meevallen.
Jan Keesmaat
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Foto’s voor de achterkant van het Clubblad
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