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Editorial02

Beste dierenvrienden,

Een symbiose, het samenwerken van totaal verschillende organismen met als doel weder-
zijds profijt, is een fascinerende manier om de leefsituatie te verbeteren. Rifvormende, 
zoöxanthellen herbergende koraalsoorten zijn ook bij zeewateraquarianen erg geliefd en 
worden met succes gehouden en vermeerderd.

Na de lange winter is de voorpret op het nieuwe vijverseizoen groot. In het voorjaar ont-
waken de dieren en planten in de vijver tot nieuw leven. Prachtige bloesems en levendige 
vissen zijn een weldaad voor je ogen. In deze uitgave van sera VIVO geven wij u waarde-
volle tips voor een geslaagde start van het seizoen.

Iedere serieuze aquariaan is er zich zeker van bewust, dat vissen levende wezens met een 
complex gedrag en een niet te onderschatten leervermogen zijn. Het zijn veel meer dan 
alleen maar fraai ogende “levende decoraties”. Om met deze interessante en belangrijke 
thematiek te starten, gaat sera VIVO nader in op enkele belangrijke aspecten uit actueel 
onderzoek.

Al deze zaken en nog veel meer vindt u in deze uitgave.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van sera VIVO.

Josef Ravnak
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Titelthema04

Indrukwekkende

aan de Côte d’Azur
Direct aan de kust, niet ver van Monaco vandaan, biedt Nice de 
ideale voorwaarden, om de belangstelling voor de waterbewoners 
te wekken. Hier heeft Hans Dulière een aquaristiekspeciaalzaak, 
waarin naast een uiterst interessante keuze aan planten en dieren 
ook deskundig advies aangeboden wordt.

Aquaristiek
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Titelthema 05

Hoe heeft u de aquaristiek zelf ontdekt en wanneer heeft 
u uw zaak geopend?
Ik kom uit een vissersgezin en heb altijd in Beaulieu sur 
Mer in de buurt van de Middellandse Zee gewoond. Op 
10-jarige leeftijd heb ik een aquarium ingericht en 
geleerd om ervoor te zorgen. Na enkele jaren begon ik 
verschillende soorten te kweken. Toen ik 18 was, heb ik 
de zeewateraquaristiek ontdekt. Ik heb een 500-liter- 
aquarium met levende koralen ingericht en verzorgd en 
korte tijd later een 1.500-liter-aquarium met grotere 
vissen. 
Op mijn 28ste werd mijn hobby mijn beroep. Ik heb een 
aquariumzaak gekocht, die in de verkoop van exotische 
vissen gespecialiseerd was.

Wat is voor u en uw klanten het fascinerende aan de 
aquaristiek?
Een aquarium is een intellectuele, optische en esthetische 
attractie. Iedereen kan zijn fantasie de vrije loop laten om 
een aquarium naar eigen voorstelling, eigen wensen en 
zelfs naar eigen inrichting vorm te geven. Het is een 
venster op een andere wereld, een wereld van rust en van 
kleuren, een wereld die stress vermindert en je geest 
stimuleert.

Hoe ziet u de ontwikkeling van de aquaristiek in het 
verleden en in de toekomst?
De aquaristiek zal in onze samenlevingen alomtegen-
woordig blijven, maar wel voortdurend veranderen. 
Nieuwe regels voor het beschermen van dieren en 
soorten zullen ertoe leiden, dat het kweken van vissen  
en koralen verder ontwikkeld wordt.
Aquaristiek blijft attractief, want de Fransen houden van 
dieren en het houden van een aquarium thuis of op het 
werk vergt maar weinig moeite en kosten.

Hoe beoordeelt u de belangstelling voor de aquaristiek in 
Frankrijk, met name in de regio Provence/Alpen/ 
Côte d’Azur?
Onze geografische ligging in de buurt van het Oceanogra-
fisch Museum van Monaco en in de buurt van de Middel-
landse Zee biedt ons een situatie, die voor de ontwikke-
ling van de aquaristiek in de regio gunstig is. Deze 
omgeving creëert vanzelf belangstelling in aquariums.

Wat zijn de bijzonderheden van de aquaristiek in 
Frankrijk? Zijn er grote verschillen in vergelijking met 
andere landen in de wereld?
Speciaalzaken vormen in Frankrijk toch wel een uitzonde-
ring. Bij mijn bezoekjes aan België, Nederland, Duitsland, 

De Côte d’Azur is tot ver buiten de grenzen van Frankrijk door de steden Monaco, Saint  
Tropez, Nice en Cannes bekend en diende ook als decor voor allerlei succesvolle films. Maar 
de Côte d’Azur heeft nog meer te bieden. Hans Dulière verschaft ons een interessant inzicht 

in het spannende en actieve aquaristiekwereldje ter plekke.

VIVO

Spanje en Italië vind ik terug, wat de Franse aquaristiek in 
de jaren tachtig zo krachtig maakte: zelfstandige zaken, 
kleine dierenzaken in stadswijken, waar je er in de Côte 
d’Azur tientallen van had, evenals allerlei aquaristiekclubs. 
Al die enthousiastelingen vormden een netwerk van 
nuttige kennis voor de beginners in de aquaristiek. 
Momenteel is de markt in Frankrijk op kleine aquariums 
gericht, inclusief ronde aquariums en andere varianten 
voor goudvissen en kempvissen. Zelfs bij zeewater kun je 
aquariums met een volume van maar weinig liters vinden. 
Het houden van kleine aquariums is momenteel een 
duidelijke trend in Frankrijk. Een gering watervolume is 
wel wat moeilijker stabiel te houden. Wij zijn zelf aqua-
rium  fabrikant. Wij leveren zelfs op maat gemaakte 
aquariums, maar raden altijd aquariums van enkele 
honderden liters aan.
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Titelthema06

Het Oceanografisch Museum  
Gelegen aan de kust van Monaco, biedt de in 1910 ingewijde “Tempel der zeeën” 
de bezoekers de mogelijkheid, in een tentoonstellingsruimte van 6.000 m² de 
werelden van de zeebewoners te ontdekken.

Welke vissoorten en aquariumvormen (zeewater, onge-
wervelde dieren, schildpadden) zijn in Frankrijk het meest 
geliefd?
De meest verkochte vissen in Frankrijk zijn altijd nog 
goudvissen, karperzalmen en levendbarende vissen. Voor 
zeewateraquariums zijn Amphiprion ocellaris evenals 
doktersvissen, waaronder ook Zebrasoma flavescens, heel 
populair. Rifaquariums zijn altijd nog erg geliefd. Maar er 
is ook veel vraag naar pure visaquariums en grote vissen 
zijn weer in opkomst. Door de ontwikkeling van de 
techniek, de producten en de beschikbare informatie is 
succesvolle zeewateraquaristiek voor iedere aquariaan 
mogelijk geworden. Wij beleven dus een echte opbloei 
van de zeewateraquaristiek.

Maar voor beginners is het belangrijk, stap voor stap te 
werk te gaan, omdat de aquaristiek ervaring, kennis, 
precisie en respect voor de natuur vergt. Daarom zetten 
wij alle nieuwelingen ertoe aan, de eerste ervaringen met 
zoetwater op te doen, voordat ze op zeewater overstap-
pen.

Wat moeten beginners weten, voordat ze met hun eerste 
aquarium beginnen?
Ons standpunt in de zaak is, dat deskundig advies bij het 
aanschaffen van een aquarium erg belangrijk is. Maar ook 
de zeer uitgebreide sera brochures helpen de klant en 
verstrekken erg belangrijke informatie. Met de alomte-
genwoordigheid van internet in onze moderne wereld 
geloof ik in de stress verminderende werking van de 
aqua   ristiek. Een aquarium is mooi om naar te kijken, het is 
een geconcentreerd stuk natuur, dat we allemaal vroeg of 
laat nodig hebben. Er is niets, wat je ermee kunt vergelij-
ken – ’s avonds na een lange en harde dag naar je 
aquarium kijken.

Is de aquaristiek volgens u meer een hobby voor kinderen 
of voor volwassenen? 
De aquaristiek raakt alle leeftijdsgroepen en alle lagen 
van de maatschappij. Aquaristiek is interessant voor de 
jongsten, die zich op die manier bewust worden van de 
schoonheid van de natuur en van de ecologie. De aqua   - 
ristiek maakt het contact tussen hobbyisten mogelijk 
(forums, beurzen, het bezoeken van verschillende zaken, 
musea). En nodigt je ertoe uit, om je door het lezen van 
tijdschriften te verbeteren. Dat is de reden, dat het voor 
de jongsten bijzonder interessant is, want het bezig zijn 
met een dier draagt ertoe bij, dat ze de verantwoording 
voor de natuur en voor levende wezens op zich nemen.

Bij volwassenen gaat het vaak om een ontspannende 
hobby. We vergeten de dagelijkse stress, wanneer we ons 
met ons aquarium bezighouden of er naar kijken. Aqua  - 
ristiek is een passie zonder afgeronde en complexe 
doelen. Wij moeten iedere dag van de natuur leren, wij 
proberen onszelf voortdurend te verbeteren. Daar zit de 
uitdaging in.

Aquarianen hebben met hun ervaring de verdere 
ontwikkeling van de aquaristiek mogelijk ge
maakt – en aan nieuwe kennis in de biologie, 
chemie of aardrijkskunde bijgedragen.
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Carnaval de Nice

Ieder jaar wordt in Nice een prachtige carnavals-
optocht gehouden. De prachtig gekleurde 
bloemen in het carnaval in Nice zijn van bijzonder 
belang. Tijdens de optocht zie je ze in allerlei 
motieven en soorten.

Door zijn ligging aan zee zijn 
het water en zijn bewoners in 
Nice alomtegenwoordig. 
Daarnaast imponeert de 
mooie stad ook door ettelijke 
bezienswaardige bouwwerken 
en de legendarische boule-
vard “Promenade des 
Anglais”. Nice heeft een zeer 
mild klimaat en is het hele jaar 
door een bezienswaardige 
reisbestemming!

Een mobiele sculptuur van staal, zinnebeeld van het werk van Sosno, 
werd bij de haven van Nice opgericht ter herinnering aan de dierenarts 
Dr. Pierre-Richard Dick, die zich in onderzoek, productie en verkoop van 
dierengeneesmiddelen gespecialiseerd had.

Nice
Cannes

Toulon

Marseille

Sculptuur van Sacha Sosno 2012
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De vijver als leefruimte08

Mooie vijvers
Een extra beekloopje met wa-
terval is bijzonder aantrekkelijk 
en schept allerlei mogelijkhe-
den verschillende amfibieën en 
prachtig gekleurde libellen op 
diverse manieren te observe-
ren. De aan de waterloop en in 
de oeverregio aangeplante 
moerasplanten met verschil-
lend gekleurde bloesems in het 
voorjaar en de zomer geven 
elke vijver zijn individuele uit-
straling.
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De vijver als leefruimte 09

VIVO

Door Dieter Untergasser

Je eigen vijver kan een eigen oase van rust worden. Hier kun je bijkomen 
van het drukke leven van alledag en je ontspannen, genieten van je  
favoriete drankje of eten aan de oever, midden in de natuur en daarbij  
het veelzijdige leven in en om het water observeren.

Of je nu een visvij-
ver of natuurvij-
ver prefereert of 

beide wilt combineren, voor alle 
ideeën zijn er wel toepassingsmogelijk-

heden. Onder vijverbezitters staat de koi 
met zijn ongelooflijke kleuren- en kweekvariëteiten 

niet voor niets qua geliefdheid op nummer één. Som-
mige koihouders beschrijven hun dieren, waar ze vaak 
een persoonlijke band mee opgebouwd hebben, ge-
woonweg extatisch: “Majestueus trekken ze hun baan-
tjes door de met zonnestralen overgoten vijver. Hun 
schubben weerspiegelen het gereflecteerde licht alsof 
je diamanten ziet.” Het enthousiasme voor de schoon-
heid van de kois kent vele uitingsvormen.

Om de dieren in hun volledige schoonheid te 
kunnen zien, moeten ze natuurlijk in helder water 
zwemmen. Een effectieve filtering, die voor de afbraak 
van de geproduceerde stofwisselingsproducten zorgt, 
is daarom verplicht. Maar ook professioneel voeder is 
nodig; voeder dat speciaal is afgestemd op de be-
standdelen die in de verschillende seizoenen nodig 
zijn. Meer details daarover vind je in de prospectus 
“sera KOI Professional” en in de meest recente artike-
len over mannan-oligosachariden (MOS) in deze en in 
de laatste uitgave van sera VIVO 2012.

Het constant op een hoog niveau houden van  
de waterkwaliteit hangt nauw samen met het regelma-
tig water verversen. Het verse water moet preventief 
tegen de daarin aanwezige zware metalen zoals bij-
voorbeeld koper, lood en zink alsmede giftige chloor-
verbindingen met sera KOI PROTECT worden behan-
deld.

Met name nu in het voorjaar is het water van de 
vijver verarmd aan mineralen. Sneeuw en regenval 
hebben het gehalte aan minerale stoffen gereduceerd, 
het water is uitgeloogd. Het in het voorjaar water ver-
versen met leidingwater vult de noodzakelijke minera-
len maar in beperkte mate aan. Leidingwater bevat 
meestal alleen maar calcium en carbonaten. Maar de 
vissen hebben vele elementen nodig, die in opgeloste 
vorm aanwezig moeten zijn. sera mineral salt bevat alle 
mineralen in de juiste verhouding als goed oplosbaar 
zoutmengsel, waardoor de juiste verhouding van cal-
cium, magnesium en kalium in het vijverwater wordt 
aangebracht. 

De vaak in het voorjaar startende vermeerdering 
van zweefalgen en het dan volgende groene water kan 
effectief door het toedienen van sera pond phosvec 
worden voorkomen. Door het toedienen in het vroege 
voorjaar – voordat de vermeerdering van algen begint 
– wordt het in de winter verrijkte fosfaat verwijderd en 
wordt de basis voor voedingsstoffen voor de algen 
weggenomen. Ze kunnen zich dan niet ontwikkelen, 
het water blijft kristalhelder. 

Door zulke eenvoudige verzorgingsmaatregelen 
blijft het plezier in de vijver rimpelloos behouden en 
de vissen verblijden hun verzorger door hun montere 
gedrag.
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De vijver als leefruimte10

Deel5

Door Dr. Bodo Schnell

De atmosferische lucht bevat ongeveer 21% zuurstof, die  
overwegend door planten geproduceerd wordt. In het water  
lost zuurstof echt goed op, waardoor dierlijk leven er mogelijk  
is. De opgeloste zuurstof wordt deels direct door de in het  
water levende planten gevormd, deels wordt deze via het  
oppervlak uit de lucht opgenomen.

Zuurst f
Onontbeerlijk voor het  

gezonde leven in de vijver 

Zuurstof is zoals u weet van levensbelang voor de 
ademhaling van alle dieren - en vissen vormen 
hierop geen uitzondering. Daarom is een goede 

zuurstofvoorziening belangrijk. De zuurstofbehoefte 
van de verschillende vijvervissen verschilt afhankelijk 
van hun natuurlijke leefruimte. Vissen uit warm, lang-
zaam stromend of stilstaand water hebben duidelijk 
minder zuurstof nodig dan soorten uit koel of snel stro-
mend water.

Behalve voor de ademhaling dient zuurstof voor 
de oxidatieve afbraak van organische afvalstoffen, zo-
als b.v. uitwerpselen, afgestorven plantenresten, in de 
vijver gevallen bladeren enz. Deze afbraak gebeurt op 
de eerste plaats door bacteriën, schimmels en andere 
micro-organismen. Deze organismen gebruiken afval 
als voedingsstoffen en zetten ze in veelal onschadelijke 
afbraakproducten om. De zuurstofbehoefte hangt af 
van de soort, het aantal en de afmetingen van de vis-
sen, het voeder, de overige belasting door schadelijke 
stoffen en niet op de laatste plaats van de watertem-
peratuur. In warm water verlopen de levensprocessen 
sneller, maar ligt de verzadigingsconcentratie tevens 
lager. Daarom is een zorgvuldige controle en evt. het 
toedienen van zuurstof in de zomer erg belangrijk.

Het wordt gevaarlijk, wanneer de zuurstofvoor-
ziening onvoldoende is: Door de hierboven genoemde 
afbraakprocessen kan een situatie ontstaan, waarin 
niet meer voldoende zuurstof voor de ademhaling 
overblijft. Bovendien vindt de afbraak van afvalstoffen 
ook bij een zuurstoftekort plaats (anoxische afbraak). 
Hierbij vormen zich echter gevaarlijke, giftige en stin-
kende afbraakproducten – men spreekt dan van ver-
rotting. Dat moet in de vijver absoluut worden voorko-
men. In de vijver vallend gebladerte moet direct 
worden verwijderd om een uit ontbinding resulterend 
zuurstoftekort te voorkomen. Als goede vijverhygiëne, 
waardoor problemen en het uitbreken van ziektes in 
aanzienlijke mate gereduceerd worden, is een goede 
zuurstofvoorziening derhalve absoluut noodzakelijk.
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Hoe komt zuurstof in het water?

Planten produceren tijdens de fotosynthese 
zuurstof – nog een reden om planten in de vijver te 
plaatsen! Snelgroeiende, ondergedompeld levende 
planten staan bijzonder veel zuurstof aan het water af 
en dragen dus sterk bij aan een gezond vijverklimaat. 
In elk geval in grote vijvers kun je evt. een voor de vis-
sen ontoegankelijk deel afscheiden en daar planten 
cultiveren. Daarmee voorkom je, dat de vissen ze als 
welkom groenvoeder zien en kaal eten.

Een volledig toereikende hoeveelheid zuurstof 
komt via het wateroppervlak in het vijverwater terecht. 
Het ligt voor de hand om de vijver van een beekloopje 
te voorzien. Het stromende water neemt extra zuurstof 
op, bovendien ontstaat door de golfvorming een  
groter oppervlak. Deze beweging van het oppervlak is 
een effectieve maatregel tegen de vorming van een 
kaamvlies, dat de zuurstofopname bemoeilijkt. Voor 
een gelijkmatige verdeling van de zuurstof is een  
passende watercirculatie door de filterpomp belang-
rijk. 

De vijver is afhankelijk van het seizoen en het kli-
maat aan temperatuurschommelingen onderhevig. Als 
gevolg daarvan schommelt het zuurstofgehalte sterk. 
Zuurstof lost zoals alle gassen beter op in koud dan in 
warm water. Bij 0 °C is bij een 100% zuurstofverzadi-
ging meer dan 14 mg/l opgelost. Bij 20 °C is het nog 
maar ca. 9 mg/l, bij 25 °C nog maar ca. 8 mg/l. Afhan-
kelijk van de organische belasting wordt echter vaak 
geen 100% verzadiging bereikt – en 50% zuurstofver-
zadiging bij 25 °C komt dan nog maar met ca. 4 mg/l 
overeen!

Meten van het zuurstofgehalte

Daarom is het raadzaam, het zuurstofge-
halte regelmatig te meten. 4 mg/l moet als de 
minimale waarde voor het houden van vissen aan-
gehouden worden. Maar hogere zuurstofgehaltes 
zijn raadzaam en zorgen voor een bepaalde veilig-
heidsreserve, juist in de zomer. Met de sera zuur-
stof-Test is het eenvoudig om het zuurstofgehalte 
van het water binnen enkele minuten te bepalen. 
In geval van zuurstoftekort is het belangrijk, direct 
de oorzaken te bepalen en weg te nemen.

Bij een acuut geval van zuurstoftekort is het 
raadzaam, om de zuurstofvoorziening direct te 
verbeteren door sera O2 plus toe te dienen. Het 
poeder wordt gewoon op het oppervlak ge-
strooid. sera O2 plus combineert directe en lang-
durige zuurstofvoorziening.

Temperatuurafhankelijkheid van het zuurstofgehalte  
(altijd 100% verzadiging) mg/l O2

Het stromende water van een  
beekloopje neemt extra zuurstof op.
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Gedragsonderzoek12

Vissen als huisdieren

Vissen zijn – statistisch beschouwd – de meest 
geliefde huisdieren op twee na. Toch vinden wij het 
betrekkelijk moeilijk om contact te leggen met deze 
verre verwanten. Ze kunnen zich noch door mimiek 
noch door geluiden duidelijk maken. Hun leefgebied is 
ons vreemd. Toch zijn het gevoelige levende wezens en 
geen gemakkelijk te vervangen decoratieartikelen. 
Hoewel of juist omdat hun ervarings- en gevoelswereld 
sterk van die van ons afwijken, moeten wij moeite doen 
ons af te vragen wanneer een vis, waar wij de zorg voor 
dragen, zich echt goed voelt.

Een deugdelijk verzorgd aquarium (of vijver) 
maakt het voor de gehouden dieren mogelijk, een re-
latief passend en natuurlijk leven te leiden. Anders dan 
b.v. veel honden en katten, wordt siervissen idealiter 
een natuurlijke omgeving met de mogelijkheid tot sa-
menzijn met soortgenoten en tot voortplanting toege-
staan. Maar optimale, stabiele omstandigheden kun-
nen in het water, met name in kleine bakken, relatief 
moeilijk in stand gehouden worden. Hierbij komt nog 
als extra moeilijkheid, dat hun daadwerkelijke behoef-
ten tot op heden maar slecht onderzocht zijn.

Definitie van welbevinden

Deze behoeften te onderkennen, het welbevin-
den dus wetenschappelijk gefundeerd te definiëren, is 
een zeer omvangrijke opgave. Het is niet voldoende, 
geïsoleerde factoren als sterfte of groeipercentage te 
meten. Naast deze, de objectieve gezondheid betref-
fende factoren, moeten ook de subjectief gevormde 

voorkeuren van de dieren worden verwerkt, voor zover 
ze door methoden van het gedragsonderzoek meet-
baar gemaakt kunnen worden. Daar komt nog de 
vraag bij naar de gedragsvormen van de vissen in het 
wild (b.v. migratie of het vormen van scholen). Ook hier 
moet bij veel soorten helaas nog veel onderzoek naar 
gedaan worden, voordat deze kennis in praktische aan-
bevelingen voor het houden van vissen omgezet kan 
worden.

Deze beschouwingen daargelaten moeten we 
niet vergeten, dat vrij levende vissen ook met aanzien-
lijke beperkingen van hun welbevinden geconfronteerd 
worden (b.v. jagers, honger, ziektes, ongunstige mili-
euomstandigheden). Maar weinig vissen overleven tot 
ze geslachtsrijp zijn. Dat mag zeker geen slechte om-
standigheden waaronder de dieren gehouden recht-
vaardigen, maar het toont aan, dat vissen, door hun 
evolutionaire aanpassing in staat zijn, met deze uitda-
gingen in hun omgeving om te gaan.

Stressreactie –  
een aanpassingsstrategie

Een belangrijke aanpassingsstrategie om derge-
lijke problemen te overwinnen zijn de stressreacties. Bij 
contact met stressfactoren reageert het (vissen)lijf met 
een reeks fysiologische veranderingen (o.a. het vrijko-
men van de “stresshormonen” adrenaline en cortisol, 
verhoging van de bloedsomloop-prestatie, mobilise-
ring van energie), die de vis in deze uitzonderings-
situatie krachtiger maken. Ook langer durende stress-
reacties, zoals b.v. vermindering van de voedselopname, 
stoppen van de voortplanting, verzwakking van het 

Door Elena Rathgeber 

Het welbevinden van de vissen –  
geen puur ethische overweging
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Gedragsonderzoek 13
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immuunsysteem en groeistoornissen dienen allereerst 
om de stress veroorzakende situatie te boven te 
komen. Op den duur worden ze zelf een probleem, dat 
het welbevinden van de vissen behoorlijk beperkt en 
tot ziekte en zelfs de dood leiden kan. 

Het vermogen te kunnen lijden?

Hebben dieren en in dit verband speciaal vissen 
– in menselijke zin – gevoel en vooral - kunnen ze lij-
den? Nieuwe studies concluderen dat vissen – evenals 
tienpotigen (b.v. garnalen en rivierkreeften) en cepha-
lopoden (inktvissen) – de capaciteit hebben om pijn-
prikkels te ervaren. Wanneer ze een dergelijke pijnprik-
kel ervaren, proberen ze deze te voorkomen. De 
bijbehorende reacties kunnen zeer complex zijn en 
pure reflexen ver overstijgen. Voor vissen is het moge-
lijk, nog lange tijd na dergelijke ervaringen de eenmaal 
geleerde reactie om pijn te vermijden weer te verto-
nen. (Anders dan het veelgeciteerde, vermeende se-
condengeheugen van de goudvis, heeft deze en heb-
ben veel andere soorten in laboratoriumproeven 
bewezen over een goed functionerend langetermijn-
geheugen te beschikken.) Daaruit volgt, dat verwon-
dingen of schadelijke omstandigheden het welbevin-
den van de afzonderlijke vis nadelig beïnvloeden. 
Vanuit onze ethische verantwoording moet ons hande-
len erop gericht zijn, dergelijke toestanden van een 
gebrekkig welbevinden voor vissen, waar wij de zorg 
voor dragen, zoveel mogelijk te vermijden – overeen-
komstig de kernachtige uitspraak van de wet op de 
duitse dierenbescherming (§ 1 zin 2).

Anders gaan denken: 
beschermde dier
soorten en bescher
ming van enkele 
soorten

Gelukkig valt er in z´n to-
taliteit een toenemend bewust-
zijn waar te nemen aangaande 
het welbevinden van vissen en 
wel op alle relevante terreinen 
(onderzoek, aquaristiek, aqua-
cultuur, visserij en vissen), zowel 
onder de bevolking als bij de 
wetgevende en adviserende 
commissies. Goudvissen – vroe-
ger hoogstens beschermens-
waardig (overbevissingsverbo-
den, milieumaatregelen enz.), 
maar tegenwoordig worden 
ook steeds meer hun rechten 
als individuele, levende wezens 
erkend.

Vissen zijn hoogontwik-
kelde, gevoelige wezens, die 
zich beslist in menig belangrijk 
opzicht van ons, warmbloedige 
gewervelde dieren, onder-
scheiden. Om het welbevinden 
van vissen effectief te bevorde-
ren, moeten wij zowel de over-
eenkomsten als de verschillen 
waarderen.

Eenvoudig te gebruiken 
indicatoren om het  
welbevinden van vissen  
te beoordelen: 

 Kleurveranderingen

  Verandering van de  
ademhalingsfrequentie

  Zwem en andere  
gedragsveranderingen

 Gebrek aan eetlust

  Vermindering van het  
groeipercentage

 Conditieverlies

 Lichamelijke misvormingen

  Verwondingen  
(met vertraagde genezing)

 Het vaker optreden van ziekten

  Verminderd voortplantingsper
centage (indien van toepassing)

Enkele punten die voor u, als ethisch handelende 
viseigenaar, bijzonder interessant moeten zijn:

  Let al bij de aanschaf op gezonde, goed gehouden dieren.  
Vraag, of de dieren met verantwoordelijkheidsbesef en volgens  
de maatstaven van duurzaamheid gekweekt, resp. gevangen en 
getransporteerd werden. Koop geen zogeheten kwelkweek.

  Zorg ervoor dat er geen vreemde (“invasieve”) soorten in het 
inheemse milieu terechtkomen.

  Bied uw vissen de meest optimale leefomstandigheden –  
ze kunnen immers nergens anders heen! 
(De belangrijkste problemen bij het houden van vissen zitten nog 
altijd in een slechte kwaliteit van het water, ongeschikte combina-
ties van dieren en overbezetting. Let bovendien op een passende, 
veelzijdige voeding, handel snel en gepast, wanneer uw dieren  
ooit ziek mochten zijn en creëer een geschikte omgeving met 
voldoende prikkels en ruimte om bij de soort passend gedrag 
mogelijk te maken.)
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Functioneel 
voeder – 
het nut van  
mannanoligosachariden
Door Elena Rathgeber

Effecten van MOS op jonge karpers die in bakken gehouden worden
Diagram volgens Culjak et al., 2006

sterfte specifiek groeipercentage

Infectiefrequentie met 
Vibrio alginolyticus bij 
moronen, die met 
verschillende concentraties 
MOS gevoederd werden 
(sera voeder bevat 0,4% 
MOS) 
Diagram volgens  
Torrecillas et al., 2007 
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Functioneel 
voeder – 

VIVO

Functioneel voeder:
Meer dan alleen genoeg…

De geïnformeerde siervishouder ver-
wacht tegenwoordig van een merkvoeder 
meer dan alleen verzadigde vissen. De 
juiste voeding is voor alle levende wezens 
een steunpilaar voor een lang en gezond 
leven. Zoals bij sera van oudsher te doen 
gebruikelijk, moeten voor een gezond voe-
der natuurlijke, hoogwaardige en geva-
rieerde bestanddelen zorgvuldig samenge-
steld en omzichtig verwerkt worden. Zo 
wordt het voorzien van de vissen van alle 
noodzakelijke bouwstenen in een even-
wichtige balans gewaarborgd. 

Bovendien kunnen moderne soorten 
voeder, die de nieuwste onderzoeksresul-
taten volgen, door het gebruik van functio-
nele toevoegingen het welbevinden van de 
vissen op een objectief meetbare en bo-
vendien puur natuurlijke manier verhogen. 
Tot deze functionele toevoegingen beho-
ren de mannan-oligosachariden (MOS).

Wat bewerkstellingen MOS?

MOS zijn prebiotisch werkzame be-
standdelen van de celwanden van een spe-
cifieke giststam, die op natuurlijke wijze de 
gezondheid van de darmen bevorderen en 
de algemene gezondheidstoestand van de 
gevoerde dieren verbeteren. De werking 
en functionaliteit van MOS is uitgebreid in 
allerlei wetenschappelijke studies evenals 
in jarenlange praktijksituaties (b.v. aquacul-
tuur) aangetoond. Zo zijn bij vissen onder 
andere de volgende effecten van MOS we-
tenschappelijk aangetoond: toename van 
de groei en van het gewicht; verbeterd 
specifiek groeipercentage; een verbetering 
van de prestatie, darmgezondheid en im-
muniteit (met name ook onder stress); ver-
mindering van de sterfte (dus een toegeno-
men overlevingsvermogen), verbeterde 
verwerking van voeder en voedingsstoffen; 

Prebiotica zijn onverteer
bare oligosachariden, koolhydra
ten dus, die hun gastheer gunstig 
beïnvloeden, doordat ze de groei 
en/of de activiteit van een of 
meerdere soorten bacteriën – 
met name melkzuur en bifido
bacteriën – in de darm gericht 
stimuleren en zo de darmflora op 
een positieve manier veranderen. 
Het aantal “goede” bacteriën 
neemt toe, terwijl het aantal 
“slechte” daalt. 

sera –  
functioneel  

voeder voor meer 
welbevinden en een 
langere levensduur!

verbetering van de darmgezondheid en 
darmfunctie; dichtere en langere microvilli; 
het darmslijmvlies beschermt – onder in-
vloed van MOS – effectiever tegen infec-
ties en de gezondheid van het bloed ver-
betert.

Hoe werken MOS?

De eraan ten grondslag liggende 
werking van MOS is divers. Zo ondersteu-
nen ze – als prebiotica – een gezonde, uit-
gebalanceerde darmflora. Verder reduce-
ren MOS gericht de groei van 
ziekteverwekkende bacteriën, doordat ze 
de bacteriën belemmeren zich in het 
darmslijmvlies vast te zetten. Zo kon in stu-
dies worden aangetoond, dat bijvoorbeeld 
het aantal Vibrio-bacteriën, dat bij veel vis-
soorten (vooral in kwekerijen) grote schade 
aanricht, door het gebruik van MOS aan-
zienlijk afnam.

Bovendien hebben MOS een positief 
effect op de darmstructuren. Het aantal en 
de lengte van de microvilli (uitstulpingen 
van de darmepitheelcellen) neemt door het 
gebruik van MOS duidelijk toe, waardoor 
het oppervlak van de darm sterk vergroot 
wordt. Dat leidt tot een geoptimaliseerde 
spijsvertering. Naast deze effecten kon 
voor MOS bovendien nog een direct posi-
tief stimulerend effect op het totale im-
muunsysteem aangetoond worden.

Lichtmicroscopische vergelijking van darmdoorsnedes van 
regenboogforellen, die zonder of met toediening van MOS 
gevoederd werden. De darmstructuren bij het voederen met 
MOS (rechts) zijn duidelijk complexer.
Bron: Sweetman et al., 2010

Elektronenmicroscopische 
vergelijking van darmepitheelcellen 
van cobiavislarven, die zonder of 
met MOS gevoederd werden. Met 
MOS (onder) was een duidelijke 
verlenging en verdichting van de 
microvilli te zien. Het aantal en de 
afmetingen van de vacuolen en 
vesikels in de cellen namen af. 
Bron: Salze et al., 2008
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Waarom gebruikt sera MOS?

Samenvattend vormt het gebruik van 
MOS een cruciale preventieve maatregel 
om de gezondheid van de gevoerde vissen 
te behouden. De dieren raken minder vaak 
ziek, infecties verlopen soepeler en de fase 
van herstel wordt korter. Behandelingen 
met medicijnen, b.v. tegen bacteriële infec-
ties, zijn duidelijk minder vaak nodig. 

Door de aangetoonde, positieve, 
veilige werking, met name met betrekking 
tot de verhoging van de immuniteit, heb-
ben MOS als natuurlijke, functionele be-
standdelen een plaats op de lijst 
met ingrediënten van de 
sera voederproducten 
verdiend. 
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16 Koralen

Temperatuur beïnvloedt de stofwisseling van elk organisme. Maar bij 
een ongeschikte temperatuur wordt ook het samenleven in de vorm 
van symbiose tussen dier en plant – niet alleen in een aquarium – 
twijfelachtig. Wanneer je plotseling kleurloze koralen in het aquarium 
aantreft, kan dat een symptoom van oververhitting zijn. 

Koralen en temperatuur

Door Johannes Dürbaum Calcium++ kooldioxide (CO2)

CO2 afkomstig 
uit stofwisseling

“Verwijdering”  
van koolzuur

Kalkneerslag

Kalk + koolzuur

Zeewater

Zoöxanthellen 

Poliepweefsel

Voetklier

Kalkskelet

Een gecompliceerde samenwerking tussen verschillende organismen ver-
klaart het succes van de koralen in wateren in de tropen waarin maar 
weinig voedingsstoffen aanwezig zijn. De symbiose tussen microsco-

pisch kleine, eencellige algen resp. autotrofe (van licht afhankelijke, opbou-
wende stofwisseling) dinoflagellaten en steenkoraal en zachte soorten koraal 
heeft voor de evolutieve doorbraak gezorgd, waardoor onder andere de com-
plexe biotopen van de koraalriffen ontstonden. Maar ook andere organismen 
namen zulke zogeheten zoöxanthellen in hun weefsel op: enkele mollusken 
(b.v. reuzenmosselen en zeenaaktslakken) alsook de eencellige foraminiferen 
(gaatjesdragers) zijn voorbeelden. Sommige soorten foraminiferen waren in 
het verleden zo succesvol en dominant, dat hun gefossiliseerde hardschalige 
huis als zeesedimenten hele bergruggen liet ontstaan. 

Doorsnee van poliepweefsel  
en skeletvormingszone van steenkoraal
(Afbeelding volgens Schumacher)

Diversiteit aan soorten steenkoraal in een klein gebied  
voor het eiland Sera, Indonesië

Acropora millepora  
met een snelle groei
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Toen ik enkele jaren geleden in de Arabische Zee voor de kust van 
Oman aan het duiken en snorkelen was, viel me de extreem hoge 
watertemperatuur in de late herfst op. Deze lag in november nog 

op ca. 32 °C. Zulke “badkuiptemperaturen” zijn voor steenkoralen ei-
genlijk dodelijk, maar in tegenstelling tot het geleerde verkeerden de 
steenkoralen om me heen in een blakende gezondheid. De stroming 
van de zee was daarbij nog uiterst zwak en de temperatuur was tot een 
diepte van meer dan 10 m constant hoog. Ter plekke werd me verteld, 
dat de watertemperatuur hartje zomer wekenlang nog hoger ligt en in 
sommige delen boven de 35 °C uitkomt. Bovendien komen daar afhan-
kelijk van de temperatuur regelmatig ongelooflijke concentraties 
groene algen voor, die zich direct aan het oppervlak van het kustwater 
zo dicht opeenhopen, dat je als snorkelaar je hand voor je duikbril niet 
kan zien. In andere jaargetijden moet er behalve deze “groene vloed” 
ook nog een “rode vloed” zijn, bij laagtijzones, waar de koralen in de 
buurt van de kust urenlang zonder water direct aan de woestijnzon 
blootgesteld staan. In deze regio van de Arabische Zee leven vermoe-
delijk de steenkoralen met de grootste stresstolerantie ter wereld. He-
laas hebben de meeste koralen in onze aqauriums dergelijke capacitei-
ten niet. Daarom moeten wij de temperatuur binnen de perken houden. 
Het betreft weliswaar vaak dezelfde soorten koralen als in Azië of in de 
Arabische Zee, maar hun zoöxanthellen behoren eventueel ook tot an-
dere soorten.

De truc van de symbiose is: De dierlijke partner 
voorziet de van licht afhankelijke plantaardige partner 
in diens weefsel van voedingsstoffen en verbindingen, 
die uit zijn heterotrofe stofwisseling afkomstig zijn (am-
monium, CO2). Als tegenprestatie voorzien de zoöxan-
thellen de gastheer in diens dierlijke weefsel van zuur-
stof en koolhydraten. Maar de functie van de 
zoöxanthellen beperkt zich niet alleen daartoe: ze be-
invloeden het kalkevenwicht door hun CO2-verbruik 
(afhankelijk van de fotosynthetische activiteit) dusda-
nig, dat het goed in het weefselwater oplosbare cal-
ciumhydrogeencarbonaat zich als slecht oplosbaar 
calciumcarbonaat afscheidt. Dat wordt door het dierlijk 
deel van de symbiose gereguleerd, en neerslag van het 
bouwmateriaal calciumcarbonaat vindt alleen daar 
plaats, waar het dier het voor de vorming van het ske-
let nodig heeft. Daarom moet er continu sprake van 
verplaatsing van zoöxanthellen zijn. Hoe goed dat 
functioneert, valt te zien aan de overeenstemmende 
vorming van het skelet.

Voor elk fysiologisch proces is er een ideale tem-
peratuur. Afhankelijk van het soort koraal en van de 
omgeving ligt deze ideale waarde tussen 24 en 28 °C. 
Met name, wanneer de temperaturen boven 28 °C stij-
gen, wordt de samenwerking sterk onder druk gezet. 
De fysiologisch sterke zoöxanthellen produceren onder 
ongunstige omstandigheden geen zuurstof meer (dat 
doen andere planten ook en ze schakelen het fotosyn-
theseproces uit), maar zetten alleen hun voorraden 
koolhydraten in CO2 om (reactie op duisternis of lich-
tonafhankelijk ademingsproces). Deze CO2 voegt zich 
bij de CO2 van het dierlijke deel van de symbiose en 
leidt vermoedelijk tot verzuring van het weefsel van de 
poliep. Deze trekt nu aan de noodrem en stoot het 
grootste deel van zijn nu alleen nog CO2 genererende 
en zuurstof verbruikende partner uit. Het resultaat is 
kleurloos koraal: de poliepen ogen bleek, transparant 
en zonder kleur. Daarmee ontbreekt dus het grootste 
aandeel van de plantaardige partner. Bij verbetering 
van de omstandigheden kan uit de resterende in het 
weefsel van de poliep aanwezige zoöxanthellen een 
nieuwe populatie gerekruteerd worden. Maar duurt de 
fase van hoge temperatuur te lang, dan kan het koraal 
zich niet meer herstellen en sterft.

Sommige koralen stoten hun zoöxanthellen al bij 
een watertemperatuur van 29 °C uit, andere pas bij 
nog hogere temperaturen - resp. gewoon langere ex-
positie. Zulke hoge temperaturen in koraalzeeën zijn 
bekend geraakt als gevolg van El Niño. De afgelopen 
10 jaar heeft dit tot massale schade en het afsterven 
van grote delen koraalrif in de Indische Oceaan geleid. 
Maar dat bijna alle exemplaren van een soort in een 
regio afsterven komt natuurlijk maar zelden voor en zo 
kunnen de overlevende soorten zich via geslachtelijke 
en ongeslachtelijke voortplanting verspreiden. De 
overlevende hebben kennelijk bijzondere vaardighe-
den of een grotere tolerantie.

Groene vloed

Daymaniyat eilanden, 
Oman

sera marin COMPONENT 1 en 2 stellen 
samen gegeven calciumhydrogeencarbo-
naat voor steenkoralen in het aquarium ter 
beschikking en zijn bijzonder gemakkelijk in 
het gebruik. 
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Het aquarium als leefruimte18

Ongewervelde aquariumbewoners zijn de afgelopen jaren erg 
populair geworden, want je kunt ze in relatief kleine aquariums 
houden. Een aquarium wordt bijzonder attractief, wanneer het 
is uitgerust met waterplanten, waarin garnalen, kreeften en 
vissen samenleven.

Gezelschapsaquariums  
met kreeften en garnalen

Door Dieter Untergasser

De maat van de vissen moet aan de te ver-
wachten maten van de kreeften zijn aan-
gepast. Bij aanschaf hebben de kreeften 

vaak nog maar de helft van hun uiteindelijke 
grootte. Roofzuchtige kreeftensoorten, die 
hun kleinere medebewoners als buit zien, 
zijn voor zo‘n gezelschapsaquarium natuur-
lijk niet geschikt. De meeste Amerikaanse 
kreeften, zoals de bekende Procambarus 
clarkii, komen dus niet in aanmerking. Ze 

kunnen gehouden worden met even grote of 
grotere vissen.

Bijzonder goed geschikt om in gezelschap 
met garnalen en vissen gehouden te worden zijn de 
soorten van het geslacht Cherax uit Australië en van 
de Indonesische eilanden: Cherax sp. “Blue Moon”, 
C. boesemani of C. destructor. Als vissen komen klei-
ne labyrintvissen, karperzalmen, barbelen, Endlergup-
py‘s, platy‘s en kleine cichliden in aanmerking. Deze 
Cherax-soorten zijn zo vredelievend, dat ze zelfs ge-
houden kunnen worden bij het kweken samen met 
kleine garnalen, die op ze rondklimmen.

Er moet absoluut op gelet worden, dat er voor 
de kreeften holen en schuilmogelijkheden in de voor 
hen geschikte afmetingen zijn. Deze plekken kunnen 
zeer decoratief van vlakke kalkstenen worden opge-
bouwd en met mossen, varens of Anubias worden be-
plant. Kreeften moeten verschalen om te groeien. Tij-
dens en na het verschalen zijn de kreeften erg zacht 
en weerloos, tot hun nieuwe schaal weer sterk is. Klei-
ne buizen van klei, schalen van kokosnoten en wortel-
gaten dienen daarbij als schuilplaatsen.

Als je het geluk hebt, een harmoniserend kreef-
tenpaar te bezitten, verschijnen er al snel nakomelin-
gen. Met name garnalen vermeerderen zich vaak. 
Voor de nietige nakomelingen zijn er heel veel kleine 
schuilplaatsen en holletjes nodig om ongestoord te 
kunnen verschalen.

Ook moet erop gelet worden, dat de kleine 
kreeftjes niet in het filter gezogen worden. De sera 
Biotop Cubes met binnenfilter hebben een fijn net op 
het aanzuigrooster, bij buitenfilters moet de aanzuig-
opening door een fijn net of schuimstof beschermd 
worden.

Caridina cf. cantonensisCherax boesemani

Procambarus 
clarkii
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Het aquarium als leefruimte 19

De complete systemen van de sera Biotop Cubes zijn bijzonder goed ge-
schikt voor het gecombineerd houden van kreeften, garnalen en vissen en 
kunnen door hun afmetingen zeer fantasierijk en aan de behoeften van hun 
bewoners aangepast worden ingericht. Zo kun je lang plezier aan interessan-
te waarnemingen van de levendige kreeften beleven.

Een bijzonder belangrijke factor bij het houden van kreeftachtigen is de 
consequente behandeling van het water – ook van het regelmatig te verver-
sen water. De kleinste hoeveelheden chloor of zware metalen in het leiding-
water zijn dodelijk voor de kreeften. Daarom moet voor het totale volume van 
het aquariumwater na het wegzuigen van het oude water en voordat er vers 
water toegevoegd wordt sera aquatan toegevoegd worden. Een dubbele 
dosering is absoluut niet schadelijk, maar beschermt nog beter. Bij sterk be-
last water moet eerst sera toxivec toegediend worden en dan sera aquatan. 
Omdat humusstoffen erg nuttig voor kreeften zijn, kun je in plaats van  
sera aquatan ook sera blackwater aquatan gebruiken. 

Een uitgebalanceerde voeding is voor kreeftachtigen even belangrijk 
als voor vissen, omdat ze speciale eiwitten en hoogwaardige koolhydraten 
nodig hebben om goed te groeien, te verschalen en een nieuwe schaal te 
kunnen ontwikkelen. Deze voedingsstoffen zijn aanwezig in de voedermidde-
len sera shrimps natural en sera crabs natural. Bovendien is een uitgebalan-
ceerde aanvoer van minerale stoffen absoluut noodzakelijk. Ongeveer een 
uur na het verversen van het water moet per 100 liter aquariumwater een 
volle, niet-afgestreken theelepel sera mineral salt toegevoegd worden.

Cherax destructor

Het houden van kreeftachtigen

Voeding van ongewervelde dieren

VIVO

Poecilia wingei

Caridina cf. cantonensis

 Colisa Ialia
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*Duitse vereniging voor aquarium- en terrariumkunde

Kenniscentrum VDA20

Nieuw  
VDAkenniscentrum  
bij sera

Door Dieter Untergasser

Als volgende stap op servicegebied 
opent sera in samenwerking met 
de Verband Deutscher Vereine für 

Aquarien- und Terrarienkunde (VDA)*, dit 
voorjaar het kenniscentrum West. Hier 
worden de opleidingen tot vakbekwaam-
heid volgens § 11 van de wet op de Duitse 
dierenbescherming met officieel examen 
evenals passende bijscholingscursussen 
gegeven.

De deskundigheid kent in de aqua-
ristiek een haast 20-jarige traditie. Oor-
spronkelijk was het bewijs van vakbe-
kwaamheid voor de leden van de VDA 
bestemd. Daarmee konden ze optreden 
tegen de beweringen dat ze te weinig ken-
nis hadden om vissen op passende wijze te 

Opleiden en bijscholen kent bij sera een lange traditie. Al meer dan 
vier decennia zet sera zich in voor de vakkundige bijscholing in de 
gespecialiseerde handel.

houden. Een leerordner van 600 pagina‘s, 
een opleidingsleergang en een examen 
zorgden voor een unieke competentie. De 
grote meerderheid van de VDA-leden 
heeft dit examen ondertussen met succes 
afgelegd.

In de tweede helft van de jaren ne-
gentig werd in § 11 van de wet op de Duit-
se dierenbescherming vastgelegd, dat in 
elke zaak met bedrijfsmatige verkoop van 
levende dieren een verantwoordelijke per-
soon in een persoonlijk gesprek met de 
ambtelijk veterinair zijn deskundigheid 
aantonen moet. Hetzelfde geldt voor het 
bedrijfsmatig houden en kweken van ge-
wervelde dieren vanaf een jaaromzet van 
2.000,- euro. Ambtelijk veterinairs namen 
contact op met het VDA-presidium en in-
formeerden, of de VDA de deskundig-
heidsordner en het examen niet zou  

kunnen bewerken, opdat een scholing van 
verkopers in de speciaalzaken mogelijk  
zou zijn. Op grond daarvan breidden de 
auteurs de deskundigheidsordner en het 
examen uit met de inhoud van het bewijs 
van vakbekwaamheid volgens § 11 van de 
wet op de Duitse dierenbescherming. Bij 
de firma sera en in heel Duitsland werden 
veel scholingen en examens op het gebied 
van zoetwateraquaristiek, zeewater en ter-
raristiek uitgevoerd.

De leergang van de VDA werd de af-
gelopen jaren door Dr. Stefan Hetz en  
Dieter Untergasser volledig bewerkt en 
voor de erkentenis van de gelijkstelling in-
gediend. De nieuwe scholing en het nieu-
we examen behelst de gedeeltes zoetwa-
teraquaristiek, zeewateraquaristiek en 
vijver. Daar moet later nog het gedeelte 
“Lagere dieren – ongewervelde dieren” 
bijkomen.

De wetgever verlangde de inrichting 
van vijf vaste scholingsinstellingen, zoge-
heten kenniscentra. Daar kunnen scholin-
gen volgens uniforme richtlijnen uitge-
voerd en examens afgenomen worden. 
Het examen moet door examinatoren van 
de vereniging in tegenwoordigheid van de 
voor de standplaats verantwoordelijke 
ambtelijk veterinair worden afgenomen. 
De kandidaat ontvangt nadat het examen 
met succes is afgelegd een persoonlijk le-
gitimatiebewijs van de VDA, dat hij zijn 
ambtelijk veterinair kan tonen.
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Kenniscentrum VDA 21

Deskundigheidsgebieden

Vijver
Zoetwateraquaristiek

Lagere dieren –  
ongewervelde dieren

Zeewateraquaristiek

Andere VDA-kenniscentra zijn er behalve die bij sera 
tot nu toe in Hamburg, Berlijn, Landau en München.
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Wie meer informatie over de leergangen en examens volgens  
§ 2 en § 11 van de wet op de Duitse dierenbescherming wil, 
kan terecht op de website van de VDA en DGHT  
www.sachkundenachweis.de. 
Daar worden de data voor de leergangen en examens evenals 
actuele wijzigingen van de wettelijke situatie bekendgemaakt. 

Heinsberg

Landau

Hamburg

Berlijn

München
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Het mooie aquarium dat sera geschonken 
heeft en dat met ondersteuning van aqua-
riumvereniging “SCALARE” in Münchberg 
(Duitsland) ingericht werd, zorgt voor veel 
plezier. Schoonheid en interessante aspec-
ten van de natuur worden zo aanschouwe-
lijk en begrijpelijk.

sera‘s wereld22

Op 30 september 2012 beleefden meer dan 80 speciaalzaken uit 
Nederland een fascinerende dag in een van de mooiste dieren-
parken van Europa, Burgers‘ Zoo in Arnhem.

Met een prachtig zonnetje verkenden de deelnemers eerst op  
eigen houtje het dierenpark en namen vervolgens deel aan een 
sera seminar over de innovatieve sera producten.

Natuurlijk met sera

 sera ondersteunt  
kleuterscholen

1

2

3

Vanuit het perspectief van sera zijn het na-
tuurlijk niet alleen de producten die de 
hobby bepalen. Achtergrondkennis door-
geven omtrent de vaak complexe verban-
den, of dit nu waterchemie of de werking 
van biologische of technische producten 
betreft, is het doel van de sera seminars 
die dit keer voor de Bulgaarse speciaal-

Seminar in Sofia, Bulgarije

2

3

1

zaken georganiseerd werden. Op 28 no-
vember 2012 kwamen 40 klanten in Sofia 
samen en ze namen waardevolle informa-
tie over nieuwe ontwikkelingen bij sera 
mee. Dit keer lag het accent op het gloed-
nieuwe prebiotische bestanddeel man-
nan-oligosachariden (MOS) met een ge-
zondheidsversterkende werking. De heer 
Untergasser van sera leidde de deelne-
mers door het informatieve programma. 
Het doel was meer informatieve kennis via 
de handelaar aan de consumenten te ver-
schaffen.
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SERA‘s
WERELD
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1.

3.

2.

VIVO

1e PRIJS
Een winkeltegoedbon van € 100,
Anna P. uit Jessentuki, Rusland, 7 jaar

DE WINNAARS

2e PRIJS
Een winkeltegoedbon van € 25,
Dominik L. uit Bydgoszcz, Polen, 
6 jaar

3e PRIJS
Een winkeltegoedbon van € 25,
Lars van B. uit Hulst, Nederland, 
9 jaar

Stuur je mooiste werk naar:

sera GmbH
Postfach 1466

52518 Heinsberg

Duitsland

Wij verheugen ons op jullie inzendingen.

Zet je leeftijd en adres op de achterkant 

van je werk. Over de uitslag kan niet 

worden gecorrespondeerd.

K ri gen p id a na
Hallo kinderen,
Door het grote aantal mooie voorstellingen was  
de keuze erg moeilijk voor ons. 
Niet verdrietig zijn, als je werk er niet bij is –  
misschien is het er de volgende keer wel bij!
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sera KOI Professional −
het eerste gecoëxtrudeerde voeder voor koi
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Uw gespecialiseerde handel

Ring 
Een voor het betreffende  
jaargetijde geoptimaliseerd  
voedermengsel voor voeding  
die koi van nature nodig heeft.

Kern 
Bevat de sera Vitaal-Immuun- 
Protect-formule, vervaardigd  
in een bijzonder omzichtige  

lage-temperatuur- 
procedure.

Spirulinakleurvoeder
vanaf 8 °C
met een hoog percentage 
spirulina- en Haematococcus-
algen, voor een duidelijke af-
bakening van de kleurzones 
en een zijdeachtige glans

Voorjaars/herfstvoeder
onder 17 °C
met een bijzonder hoog per-
centage belangrijke vitamines 
en licht verteerbare bestand-
delen voor de beste conditie

Zomervoeder
vanaf 17 °C
met een uitgebalanceerde 
verhouding tussen energie en 
proteïnes voor een optimale 
groei en een minimale belas-
ting van het water

Wintervoeder
onder 12 °C
met essentiële omege-3-vet-
zuren en een gereduceerd 
gehalte koolhydraten voor een 
optimale gezondheid van uw 
koi in de winter
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Koi op de juiste  
wijze voederen in  
elk jaargetijde
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Voor natuurgetrouwe vijvers www.sera.de
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