PARADIJSVISNIEUWS
Jaargang 64 nr. 5 oktober2018
Clubblad voor Aquarium- en Vijverliefhebbers
uit de regio's
Alblasserdam, Papendrecht, Nieuw-Lekkerland

OPEN DAG zaterdag 10 november in
“Het Schuimnest’ van 10:00 tot 16:00 uur
HUISKEURING zaterdag 10 november a.s.
UITSLAGAVOND 13 december a.s. 20:00 uur
BINGO avond Vrijdag 23 november a.s.
Aanvang 20:00 uur
Locatie:
Clubgebouw “Het schuimnest”
Klaproosstraat 26, Alblasserdam
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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
078-6917286
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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EUREKA
Beste medeleden, het zal iedereen wel eens overkomen zijn dat
er ellende in het aquarium was waar men geen raad mee wist. Ik
ga maar van mezelf uit.
Diverse keren komen er mensen in het “Schuimnest” met
afgrijselijke verhalen over witte stip, blauwe alg, baard alg, draad
alg, geen groei meer in de planten en ga zo maar door. Vroeger
was dat inderdaad een reden om in paniek te raken maar
tegenwoordig is het allemaal een fluitje van een cent om het op
te lossen.
U gelooft het misschien niet, maar ik spreek uit eigen ervaring.
Voor “ieder” probleem is er wel een middel beschikbaar en tegen
redelijke prijzen te koop in het “Schuimnest”.
Ik ga u meenemen langs de meest bekende ellende punten met
daarbij de beschrijving hoe te handelen om uit de problemen te
komen.
BLAUWE ALG (is geen echte alg maar een soort bacterie): Wie
kent niet die smerige blauwe laag op de bodem en op de planten,
om nog maar te zwijgen over de stank uit de bak. De oorzaken
kunnen diverse zijn, zoals vervuiling van het water, te veel
rottende planten, onvoldoende circulatie enz., maar direct
zonlicht in de bak is meestal funest en kunt u op blauwe alg
wachten.
REMEDIE: Allereerst zoveel mogelijk de vette blauwe alg laag
weg zuigen en daarna met pillen van Easy-Life: Blue Exit, en
gegarandeerd dat in een week tijd bent u van de blauwe alg af.
Als u de Blue Exit toevoegt dan geen actieve kool of andere
actieve filter producten in uw filter.
Gewoon over watten filteren gedurende de behandeling.
WITTE STIP (ichthyophthirius): Zowel in zoet- als in zeewater
bakken. Een infectie ziekte die zich openbaart door witte stippen
op de vissen die normaal dodelijk zijn. In een gezonde bak krijg
je normaal geen witte stip, maar als je nieuwe vissen aanschaft
kan je in de problemen komen.
Het is dan ook aan te raden om bij aankoop van nieuwe vissen,
deze de eerste paar dagen goed in de gaten te houden.
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REMEDIE: Bij constatering van witte stip
onmiddellijk behandelen met
bijvoorbeeld Costapur van Sera. Een
vloeistof die je moet toevoegen, en ook
hier voor geldt weer om dan enkel over
watten te filteren. Binnen een paar
dagen bent u de witte stip kwijt. Het
leuke is dat uw vissen dan een soort van
ingeënt zijn en het dan niet meer
krijgen. Als u daarna weer geïnfecteerde
vissen koopt dan kunnen die het wel
krijgen maar uw oude vissen niet.
BAARDALG (en algen in het algemeen
zoals draad alg):
Vrij recent hadden wij daar mee te
maken. De bak stond er prima bij, maar
plotseling werden alle planten overdekt met baardalg. We hadden
binnen een paar weken geen gekleurde planten meer en alles was
smerig groen geworden met harige bladeren. Geen gezicht. De
oorzaak is mij nog niet geheel duidelijk,
maar het blijkt dat het een besmetting
kan zijn als je nieuwe planten aanschaft.
Ten einde raad bij een van onze
adverteerders gevraagd en toen bleek
het geen enkel probleem en een
welbekend verschijnsel te zijn.
REMEDIE: De firma EASY-Life heeft het
middel ALGEXIT, dat is een vloeistof
waarvan je 100 ml per 100 liter
aquarium water moet toevoegen.
Ongelooflijk mensen, in een week tijd
zag je de alg verdwijnen en in 14 dagen
was alles weer weg en stond de bak er
weer prima bij. Op de club dacht ik een
goede beurt te maken met dit nieuws,
maar ik werd door onze verkoper Bas
Dekker mee getroond naar de verkoop
vitrine en daar blijkt het middel voorhanden te zijn. Dus eerst op
de club vragen bij problemen.
Ook hier geldt weer dat je enkel over watten moet filteren.
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IJZER TEKORT: Als er te weinig ijzer in het water aanwezig is
dan kan dit de groei van uw planten belemmeren want planten
hebben gewoon ijzer (Fe) nodig om te groeien. Het aanbevolen
ijzergehalte in het water moet tussen de 0,25 en 0,5 mg /l zijn.
Een eenvoudige test kit is in het “Schuimnest” te koop dus u kunt
het zelf vaststellen. Een potje water meebrengen naar de club is
ook prima want de geleerde heren testen het water wel even voor
u.
REMEDIE: Als het ijzer gehalte te laag is dan kan men een
flacon vloeistof in het “Schuimnest” kopen en daar staat duidelijk
hoeveel u moet toevoegen. Zo eens per week tot u op de goede
waarde bent.
KALK (KH carbonaathardheid): Uw planten
hebben ook kalk nodig om te groeien. Wij
zelf ook om de botten in stand te houden
toch? Voor een gemiddeld zoetwater
aquarium zou de gemiddelde waarde KH 6 –
8 DH moeten zijn.
Ook dit is weer met een eenvoudige test kit
vast te stellen. Ja ook op de club te koop.
REMEDIE: Als de waarde te laag is dan heeft
de firma HS Aqua een middeltje KH Plus waar
u dus mee kan toevoegen; 10 ml voor 60
liter water om 1° KH te verhogen.

En dan nu nog een
plaatje van twee
testkitjes voor FE
(ijzer) en KH
(carbonaathardheid)
om aan te schaffen en
zelf te testen.
En zo zijn er
natuurlijk nog diverse
andere testen uit te voeren zoals voor Ph, Nitraat en fosfaat maar
die vind ik van minder belang met het oog op de normale grote
problemen waar u tegen aan kan lopen.
Jan Keesmaat
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Samenvatting lezing Hans Kiers: Nooit meer
kardinalen?
Foto’s: Hans Kiers
Hans Kiers die door zijn werk bij de aquariumgroothandel,
dagelijks vele vissen ziet langskomen, heeft thuis ook een
‘bescheiden’ aquarium van 1m³, waarin hij allerlei bijzondere
soorten uitprobeert. Dat wil niet zeggen dat hij is uitgekeken op
de kardinaal tetra, die hij een van de mooiste visjes vindt. Bij
wildvang kardinalen is het een must om de dieren 6 – 8 weken in
quarantaine te houden voor ze in de verkoop gaan als je niet het
risico wilt lopen dat de koper binnen de kortste keren met dode
vis zit. Tegenwoordig worden ze ook gekweekt, zodat van het
aanbod ongeveer de helft wildvang is. Als je dagelijks in
aanraking komt met duizenden vissen, is het logisch dat er
soorten bijzitten waar je wel wat meer van te weten wilt komen.
Het is ook leuk om te weten of die bijzondere soorten ook
‘houdbaar’ zijn. Zo kwamen die soorten dus ook voor zijn lens en
daardoor kon hij ons er van laten meegenieten.
Momenteel heeft Hans zijn bak in drie delen verdeeld, zodat hij
wat verschillende soorten kan houden, die onderling mogelijk niet
helemaal verdraagzaam zijn. Bij het nakweken van vissen kan er
geselecteerd worden, waarbij de mooiste dieren zich mogen
voortplanten. Uiteindelijk krijgen we dan weliswaar een mooi
product, maar vaak zijn deze dieren niet zo sterk als de
oorspronkelijke.
Een voorbeeld hiervan is de Colisa lalia.
Een voorbeeld van een
bijzondere vis die wij
zagen is de
Apistogramma sp.
wilhelmi-abacaxis. Deze
fraaie dwergcichlide is
slechts 1 x
geïmporteerd en wel in
2005.
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De rode draad door het
verhaal van Hans is de
botanische tuin in
Stuttgart, waar hij een
bezoek bracht aan het
fraaie aquarium-terrarium
gebouw. Je loopt hier
door verschillende
biotopen vanaf inheems,
tot je uiteindelijk in de
tropen aankomt. Hier zie
- terrarium gebouw.
je de dieren in hun
nagemaakte
leefomgeving, zowel wat onder- als bovenwater betreft. In het
Tanganjika biotoop kwamen naast de cichliden ook killies voor,
die hier zelfs paarden. Er worden beensnoeken van 1,5 meter
gehouden! Andere bijzonder dieren waren een aan de Pipa pipa
verwante kikkersoort, de Pipa parva een echte waterkikker die
tussen de discusvissen zwemt en ook met hen mee-eet. Het
bijzondere van deze soort is dat het mannetje de eitjes in de
rughuid van het vrouwtje duwt, waar dan huidplooien ontstaan.
De eitjes verdwijnen na de paring helemaal in de huid. Als na 4
maanden de ontwikkeling voltooid is breken de jonge kikkertjes
zich een weg naar buiten. Popondetta furcata zagen we met
helder gele vinnen, maar ook met oranje. Ze horen bij de familie
van de regenboogvissen. Hier zijn heel leuke en aparte soorten
van te verkrijgen,

Een supernieuwe vis die
pas uit Afrika is
geïmporteerd is de
Hylopanchax
strictopleoron.

Hylopanchax strictopleoron.
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Een leuk regenboogachtig visje voor 18 -22o. Een andere mooie
soort hier vandaan is een nieuwe geel-zwarte Congozalm,
Phenacogrammus aurantiacus

In Stuttgart zijn ook grote verwarmde waterlelievijvers, waarin
veel zeer mooie exotische waterlelies groeien.
Na de pauze zagen we een mooi en schoon gezelschapsaquarium.
Het was op de klassieke wijze ingericht en werd bewoond door
traditionele visjes. Hans pleit er voor om er ook eens wat
karaktervis bij te doen. Er zijn veel mogelijkheden. Een voorbeeld
is de apistogramma, waar we leuk broedgedrag van kunnen
meebeleven. Ook labyrintvissen hebben zo hun bijzondere
gewoonten. Een aparte bettasoort geeft ook een heel andere
beleving. Wel zullen we dan rekening moeten houden met de
algehele vissamenstelling, zodat niemand geweld wordt
aangedaan.
Ruinemans richt ook altijd een bak in bij Vivarium. Dat was
afgelopen jaar een Aziëbiotoop met Barbus denisoni en originele
sumatranen. Een leuk klein minivisje uit Azië, die je zelden
tegenkomt is de Trichonostigma somphongsi uit de
kegelvlekfamilie.
Anostomus anostomus is een soort die jaren niet te koop is
geweest, maar nu weer voorradig is. Ook Anostomus ternetzi is
een leuke keus. Keizertetra’s zijn dankbare vissen, die zich
makkelijk en goed voortplanten in het aquarium.
Overgenomen uit Danio Reio Delft
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HUISKEURING “De Paradijsvis”
Op zaterdag 10 november a.s. is het weer zover,
de jaarlijkse huiskeuring.
Als bestuur kunnen wij het wel willen organiseren,
maar het zijn de leden die de huiskeuring dienen in
te vullen. Daarom hierbij een beroep op de leden die in het bezit
zijn van een aquarium om zich op te geven.
De keurmeester Bram Rozier(R) en Henk
Vastenhout (L), de coördinator van de
huiskeuring, komen op zaterdag 10
november, samen met de huisfotograaf
Arie van der Wolde bij u aan huis.
Maar is mijn aquarium wel goed genoeg
voor een keuring?
Ieder aquarium is uniek, en het belangrijkste is dat u tevreden
bent en het mooi vindt.
Maar de keurmeester geef u vrijblijvend advies hoe het misschien
nog mooier kan worden.
Er zijn aan de keuring voor de leden geen kosten verbonden.
Op de uitslagavond, die gehouden wordt op donderdag 13
december a.s., aanvang 20:00 uur, in “Het Schuimnest”,
Klaproosstraat 26, 2951 BL, Alblasserdam, worden alle
gekeurde aquaria besproken en worden de foto’s getoond en
besproken. De deelnemers ontvangen een herinnering en een
DVD met daarop alle gekeurde aquaria.
Hoe kan ik me aanmelden?
Heel eenvoudig, stuur een mail naar : chrisvanerkel@gmail.com
Of bel even, telefoonnummer : (078) 6157139
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 oktober a.s.
U ontvangt tijdig een keuringsformulier en wordt ook
geïnformeerd over het tijdstip op de keuringsdag.
Het bestuur

******************
OPEN DAG Zaterdag 10 november a.s.!
Van 10:00 tot 16:00 uur bent u van harte welkom in “Het
Schuimnest”. Er wordt een aquarium ingericht en aan het eind
van de dag verloot. Consumpties zijn gratis! Veel planten en
vissen te koop tegen heel scherpe prijzen!
Wij rekenen op u!

Het bestuur
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ZELDZAME JONGE ZOETWATERVIS ONTDEKT BIJ
ZWOLLE.
Hollandse Hoogte

Even buiten Zwolle is deze zomer een bijzondere zoetwatervis
ontdekt. Het gaat om de zogeheten kwabaal, die ook wel
zoetwaterkabeljauw wordt genoemd.
Hij zwom in een geul bij de Vecht en het Zwarte Water, ten
noorden van de Overijsselse hoofdstad.
Het gaat om een jonge vis van een jaar oud. Volgens Landschap
Overijssel betekent dit dat de kwabaal zich voortplant in het
gebied.
Dat is goed nieuws volgens de beheerder van het natuurgebied.
De kwabaal stelt namelijk hoge eisen aan zijn omgeving.
De kwabaal jaagt 's nachts op andere vissen.
Tot 1950 kwam de vis veel voor in Nederland, maar de aantallen
zijn sindsdien door toedoen van de mens hard teruggelopen.
Joop Aret

Bron: nu.nl
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Foto’s voor de achterkant van het Clubblad
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