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Uitnodiging
maandag
7 december a.s.
Wij nodigen u graag uit voor een lezing met als onderwerp:

“Bereikbare natuur”
door Peter van der Ark
Datum: maandag 7 december 2015
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

O

Geregeld hebben we sprekers die ons komen
vertellen over hun reizen naar de leefgebieden
van onze vissen. Dat zijn vaak reizen naar exotische oorden en eigenlijk meer expedities te noemen. We
kregen dan ook wel de opmerking dat dit voor de meesten
van ons niet bereikbaar is. Dat bracht Peter op het idee
eens te gaan kijken naar opnames van vakantiereizen naar
natuurgebieden die hij de afgelopen jaren had gemaakt.
Reizen naar gebieden in Europa en binnen ons koninkrijk
waar iedereen eenvoudig kan komen, maar waar natuur is
die slechts weinigen kennen. Het mooie van Europa is dan
ook nog dat natuur en cultuur vaak dicht bij elkaar liggen. We
gaan naar Madeira, de Casentino in Italië, Noordwest Spanje
, Bonaire en Curaçao. Prachtige natuur en ook heel bereikbaar.

Graag tot 7 december!
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Verslag
verenigingsavond
van 2 november jl.

I

k val in herhaling, dat weet ik.
Maar toch moet
het me weer van
het hart. Hoe komt
het toch dat we bij
de uitslagavond van
de keuring altijd een
gezellige en volle zaal
hebben, maar tegelijkertijd de grootste
moeite hebben om 5
deelnemers voor de
keuring bij elkaar te krijgen.
Dat moet toch beter
kunnen. Hoewel…. Het
komende jaar
kunnen
we geen
k e u r meester
krijgen.
Er is ruzie
tussen de
keurmeesters en het
NBAT bestuur (natuurlijk over
geld). We moeten maar afwachten wat er van komt. Een
voorstel om dan de keuring

door Peter van der Ark

intern te doen (door leden en
voor leden) werd met enthousiasme onthaald. Kortom, wat de
NBAT niet kan, kunnen we zelf
misschien beter. In dit verband
meldt Sjaak Kleinloog zich aan
om bij hem een bakkenschouw
te komen houden.
Helaas kon George Hop, onze
keurmeester, niet zelf aanwezig zijn om de uitslag bekend te
maken. De oorzaak is de ernstige ziekte van zijn echtgenote
en wij wensen hen veel sterkte
bij de behandelingen. Gelukkig
kon George wel de presentatie
en de uitslag naar ons doorsturen.
Omdat
George
niet aanw e z i g
kon zijn,
hebben
we aan
alle deelnemers
gevraagd zelf een toelichting
te geven op hun aquarium. Dat
geeft een leuke avond. Daarnaast worden dan ook wat proAV De Siervis - pagina 7

blemen naar voren gebracht en
dat is juist wat we willen hebben
voor onze avond in april voor
onze doe-avond.

Vorige jaar kan je daar nog
doorheen kijken wat een spiegeling kon geven. Het zag er nu
prachtig uit.

Eerst even over problemen:
•
We moeten gaan zoeken wat de harde pluisalg in het
aquarium van Harrie Broeders
is en hoe we die gaan bestrijden.
•
Hoe komt het dat Sjaak
Kleinloog steeds na de aankoop van nieuwe kegelvlekbarbelen een grote sterfte onder de
kegelvlekken heeft?

Ook zie je dat vissen niet het
eeuwige leven hebben. Zo zijn
de regenboogzalmen en Barbus schuberti van Henry nu vervangen door Barbus denisonii.

Dat zou aangeven dat deze
aquaria er niet goed bij zouden
staan. Ik moet zeggen dat ik
aangenaam verrast was door
de kwaliteit van de bakken binnen onze vereniging. Die van
mij voldoet weliswaar niet aan
de normen, maar verder ben ik
er tevreden mee.
Het is mooi te zien hoe aquaria over een jaar kunnen veranderen. George had in iedere
presentatie ook foto’s van het
vorige jaar ingevoegd. Sjaak
had zijn toen wat zwakke rechterzijde van het aquarium aangepast en Harrie had een groep
van verschillende rode planten
die dicht bij elkaar stonden uit
elkaar gehaald. Henry had de
zijkanten van zijn panorama
aquarium dichtgemaakt.

leden. Door een “temperatuurramp’ in het tijdelijke verblijf zijn
ook velen van zijn Hyphessobrycon roberti overleden. Deze
vissen zijn intussen vervangen door Boehlkea fredcochui
(blauwe tetra) en mooie nieuwe
discussen.

Al met al een mooie serie bakken. Het blijft de moeite waard
Ook heeft hij nog steeds Sawb- om een kijkje te nemen in de
wa resplendens – De Naakte keuken van een andere aquaRasbora zwemmen. De man- riaan.
nen daarvan zijn prachtig blauw
en oranje. De vrouwtjes zijn volledig kleurloos.
@@@@
Bij Jan was zijn oude populatie
Discusvissen helaas tijdens de
Verder in dit blad een
verbouwing van zijn bak overfotoverslag

Uitslag Huiskeuring 2015

Naam		Totaal		Biologisch		

Cat

1) S. Kleinloog

390		

63			

A1

2) J. Wildeboer

389		

62			

A2

3) H. Govaerts

386.5		

62			

A1

4) H. Broeders

383.5		

61			

A1

5) P. vd Ark 		

381.5		

61			

A1
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H

Korting
lidmaatschap!

et
bestuur is
tot
het
volgende
idee
gekomen. Korting
voor onze leden
van de Siervis, om
zo meer leden te
werven.

worden, meld ze aan! Wilt
u meer weten en/of heeft u
nog vragen, dan horen wij dat
graag. Neem dan contact op
via info@desiervis.nl

Nieuwjaars
beurs

O

Deze aanbieding geldt
als er aan de volgende
regels worden voldaan:
1e het nieuwe lid moet
het lidmaatschapgeld volledig hebben betaald.
2e het bestaande lid mag
geen betalingachterstand
hebben.

p dit moment zijn we
alweer druk bezig
met de voorbereidingen voor onze volgende
beurs, de Nieuwjaarsbeurs
2016. Inmiddels een begrip in
aquariumbeursland. Zoals altijd moet er nog veel gebeuren
maar er is ook alweer veel gedaan. Zo stromen de meters
verhuurde tafelruimte alweer
goed vol, we hebben weer
een gesponsorde flyer waarvoor dank, en weten we waar
de verbeterpunten liggen mbt
het Oelbert, de locatie die we
nu voor de tweede maal mogen gebruiken. Maar van het
grootste belang is dat we ook
dit jaar u, de leden, nodig hebben. Zonder u geen beurs.

Dus als u mensen in uw
buurt heeft die lid willen

Dus mogen ook nu weer op
u rekenen?

Wij bieden onze leden aan een korting
op het siervis lidmaatschap. Dit houdt
in dat u een korting
van 50% op uw jaarcontributie kunt krijgen als u een nieuw lid
aanbrengt.
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Foto impressie keuring 2015

Op deze en volgende pagina’s
vindt u de aquaria die dit jaar
hebben deelgenomen aan de
huiskeuring.
We beginnen met de winnaar:
Sjaak Kleinloog
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De nummer 2:
Jan Wildeboer
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Hettuincentrum
complete

Nummer 3
Henry Govaerts
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Nummer 4:
Harrie Broeders
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Het
u

bestuur en redactie wenst
kerstdagen,

prettige

een

mooie jaarwisseling en vooral
een gezond en goed

2016!

Ledeninfo
Contributie
Categorie

Siervis

Siervis + NBAT

Siervis + NBAT + Het Aquarium

lid
60 +

€ 35
€ 30

€ 51
€ 46

€ 69
€ 64

jeugdlid

€ 30

€ 46

€ 64

huisgenoot

€ 15

nvt

nvt

U bent donateur vanaf 15 euro per jaar.

I

nschrijving geschiedt door storting op Rabobanknummer: NL51 RABO 0156 5821 63 t.n.v.
A.V. ‘De Siervis’, Oosterhout, of per kas op de verenigingsavond op de eerste maandag van
de maand. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de volgende maand nadat het
inschrijfgeld en de contributie is ontvangen. Opzegging van het lidmaatschap kan eenmaal per
jaar en dient SCHRIFTELIJK te gebeuren voor 1 september van het lopende jaar.
U kunt lid worden door een mail te sturen naar info@desiervis.nl of ga naar onze website:
www.desiervis.nl
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Nummer 5:
Peter van der Ark
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Bezoek ook eens onze adverteerders.

Dankzij hen kunnen we de vele activiteiten ontplooien en deze
nieuwsbrief voor u maken.

	
  

	
  

U BENT VAN HARTE WELKOM !!

