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Uitnodiging
maandag
4 januari a.s.
Wij nodigen u graag uit voor een doe avond, met diverse onderwerpen:

“Film, plaatjes en nog
meer...”
door leden
Datum: maandag 4 januari 2016
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

D

e eerste avond van het nieuwe jaar zullen we divers gebruiken. Na de gebruikelijke nieuwjaarswensen en de even zo gebruikelijke kop koffie,
zal de avond aanvangen en nee, we gaan niet naar de
bioscoop. U kunt gewoon komen naar onze vaste zaal in
het MEK in Oosterhout. We kwamen erachter dat we in de
archieven van de vereniging een flink aantal zeer boeiende
(aquarium) natuurfilms hebben. Die hebben we nooit bekeken maar ze zijn zeer de moeite waard. Daarnaast nemen
we u mee naar het jaarprogramma wat we volgende maand
zullen bespreken tijdens de ledenvergadering. Hoe en wat?
Dat zult u zien!
Het meenemen van popcorn is toegestaan!

Graag tot 4 januari!
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Verslag
verenigingsavond
van 7 december jl.

D

e decemberavond
is altijd een
beetje speciaal. Ten
eerste zijn er altijd
wat Sinterklaasversnaperingen. Daarnaast geeft een van
de leden een eigen invulling aan de avond.
Dit keer had Peter van
der Ark aangeboden
om een lezing te geven
over “bereikbare natuur”.
Waarom deze lezing?
Geregeld hebben we
sprekers die vertellen
over verre tropische gebieden vanwaar onze vissen en planten komen.
Dat zijn altijd fantastische
presentaties, maar het gaat
wel over gebieden die voor
de meesten van ons moeilijk
bereikbaar zijn. Toch zijn er
ook fantastische natuurgebieden op plaatsen die voor
de gewone toerist eenvoudig bereikbaar zijn. Het enige
verschil is dat je linksaf moet
gaan waar de meeste toeris-

door Peter van der Ark

ten rechtsaf gaan. Om linksaf
te kunnen gaan, adviseert Peter
om ter plekke altijd een auto te
huren. Doet dat liefst vanuit Nederland en bij een betrouwbare
partij. In veel ‘toeristenlanden’ is
het openbaar vervoer gebrekkig
en brengt je ook niet naar deze
natuurgebieden
Peter begon over Madeira.
Madeira ligt ten noorden van de
Canarische eilanden in de Atlantische oceaan ongeveer 500
km uit de kust van Marokko. Het
is eenvoudig direct vanaf Schiphol per vliegtuig bereikbaar. Het
eiland is Portugees en er wordt
gewoon met de Euro betaald.
De meeste mensen wonen
aan de zuidkust waar ook de
zon het meeste schijnt. In het
zuiden is ook de meeste landbouw. Het Noorden is door de
stijgende noordenwinden natter. Maar daar zijn ook de enorme Larisilva wouden die onder
het Unesco werelderfgoed vallen. Dit is echt Europees regenwoud. Verder heeft het eiland
weinig stranden en vele hoge
kliffen. Daardoor lijkt het eiland
slecht begaanbaar, maar niets
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is minder waar. Over het eiland
lopen ongeveer 1700 km aan
Levada’s. Levada’s zijn kleine
kanaaltjes (ongeveer een meter breed en niet meer dan 20
cm diep) waarlangs een smal
paadje loopt. Over de paadjes kan je prima wandelen. Ze
lopen ook goed vlak waardoor
het wandelen op Madeira zelfs
comfortabel genoemd kan worden. De uitzichten, natuurbeleving en watervallen tijdens de
levada wandelingen zijn onvergelijkbaar. Een must-do voor
natuurliefhebbers

voorstelbaar ruig gebergte met
toppen tot 2500 meter. Diepe
kloven met prachtige rivieren.
Toch kan je er met goed schoeisel, een goede plattegrond en
voorzorgen tegen plotselinge
regen heel goed wandelen en
er zijn prima routes uitgezet. In
de Picos leven 3 soorten gieren, de vale gier, de lammegier
en de monniksgier. En je kan ze
zien ook. Ook de wolf komt er
voor, maar die laat zich meestal niet zien. De flora is prachtig
en omdat het gebied erg hoog
licht, zie je er bijvoorbeeld in juli
orchideeën die bij ons in mei al
De zee rondom Madeira zit vol bloeien.
met zeezoogdieren en een excursie naar de beschermede Als je dan even verder lan“Ilias Desertas” is een prach- dinwaarts gaat, passeer je de
tige belevenis, ook omdat dit Rioja waar veel prachtige wijn
het leefgebied is van prachtige wordt gemaakt. De Rioja zelf
stormvogels en ook het laatste is vlak met vrijwel uitsluitend
toevluchtsoord in het Atlantisch wijnstokken maar met ademgebied van de zeer zeldzame benemende uitzichten naar de
monnikskap rob.
gebergten eromheen. Cultureel
ook een hoogtepunt met prachEen tweede goed bereikbaar te (kerk) historie in de steden.
natuurgebied is het Noordwes- Ben je door de Rioja, dan kom
ten van Spanje. We gaan mas- je in het gebergte dat de Riosaal naar Spanje op vakantie, ja aan de zuidkant omsluit. De
maar nemen dan automatisch Sierra de la Demanda. Ook dit
de afslag richting Barcelona en is weer een belevenis. Omdat je
de costa’s. Maar ga eens naar eenvoudig dicht bij steile kliffen
de andere kant, richting Bilbao kunt komen, kan je ook dicht
en Santander. Daar ligt het bij (broedende) vale gieren koCantabrisch ringgebergte met men. Het zijn imposante voals hoogtepunt het nationale gels, maar kom niet te dicht bij
park “Picos de Europa”. Een on- hun nest, want dat wordt goed

verdedigd, ook tegen dichtbij
komende Hollanders. Ook hier
weer een combinatie van natuur een eeuwenoude cultuur.
Het klooster van St Millan staat
onder UNESCO werelderfgoed
en dat kan je zien ook.
Ten slotte, wat verder naar het
Noorden, beginnen dan de Pyreneeën. Die kennen we allemaal
van de tour de France, maar de
tour gaat altijd door hetzelfde
middendeel wat ook het hoogste is. De Baskische Pyreneeën
zijn iets lager, maar ook ruwer
en zeer rijk aan natuur. Ook hier
zijn weer eeuwenoude dorpjes
met de bijbehorende cultuurhistorie. Een mooi gebied met ook
weer volop goede wandelpaden
zodat het ook met goede wandelschoenen goed bereikbaar
is.
Het derde gebied in Europa dat
Peter ter sprake bracht, ligt ook
weer om de hoek bij het massatoerisme, maar is verder de
stilte zelfe. Het is het Italiaanse nationale park “Casentino”.
Dit zijn werkelijk de diepste en
mooiste bossen die je je in Eu-

ropa kunt voorstellen. En toch
beginnen ze pal ten Oosten van
de lijn Florence, Arezzo, Sienna
waar vooral in de zomer miljoenen toeristen komen. Maar in de
bossen van de Casentino kwam
Peter in 10 wandelingen niet
AV De Siervis - pagina 9

meer dan 6 personen tegen.
Verder wel veel wilde zwijnen,
reeën, vogels en paddenstoelen. De Casentino is moeilijk
te beschrijven, je moet de oude
bomen, de klaterende beekjes
en de stokoude kloosters eenvoudigweg beleven. Toch zit je
niet in de grote verlatenheid.
Aan de rand van het bos vind
je pittoreske dorpjes, met alweer mooie cultuurhistorie en
vooral hele goede restaurantjes. Er zijn vele wandelpaden
die meestal goed begaanbaar
zijn. De aanduiding is echter
wel wat Italiaans. Soms goed,
maar soms is het er weer even
niet. Goede wandelkaarten zijn
echter overal te koop.
Ten slotte. Ons eigen koninkrijk der Nederlanden overzee.
Vorige jaar bezochten Peter en
zijn vrouw Bonaire en Curaçao.
Deze eilanden zijn ondanks dat
ze helemaal in de Caraïbische
zee liggen voor de kust van
Venezuela, toch eenvoudig bereikbaar. Zowel TUI als de KLM
vliegen bijna dagelijks direct
van Schiphol naar onze eilanden. Als je echter een autootje
huurt, kan je ook daar verder
komen dan de meeste toeristen
die aan het strand blijven liggen.
Vooral Bonaire, maar zeker ook
Curaçao zijn duik en snorkel
eilanden. Neem dus zeker je
snorkelspullen mee, anders mis

je de helft. Er zijn overal stranden waar je in het water kunt.
Alle zee rondom Bonaire is nationaal park. Je betaalt hiervoor
een entree door voor $10,- een
penning te kopen die je aan je
badpak moet bevestigen. Zonder penning mag je niet in het
water. Maar daarvoor wordt het
rif wel goed beschermd. Peter
liet een aantal films zien die hij
tijdens de snorkeltochten had
gemaakt.

(hagedissen), kolibries, Caraïbische spotvogels, geelgorzen, vlinders en nog veel meer.
Zowel Bonaire als Curaçao
hebben op land een groot nationaal park. Op Bonaire is dat
het Washington Slagbaai nationaal park en op Curaçao het
Christoffel nationaal park. Voor
Washington slagbaai heb je wel
een 4-wheel drive auto nodig.
Peter heeft het gedaan met een
“gewoon” autootje en dat lukte,
maar koste wel een zweetdrupAls je op Bonaire bent, boek dan peltje extra.
een excursie naar Lac Bay, het
mangrovebos van Bonaire. De Ten slotte, ook hier geldt weer.
excursie is duur, maar meer dan Ga eens weg van het massade moeite waard. Bovendien toerisme. Ook op deze eilanbiedt deze excursie je ook de den is de stilte en ruige natuur
mogelijkheid om het mangrove- te vinden. Helaas moet je daar
bos onder water te zien. Onder naar zoeken en zijn de normawater zijn de wortels begroeid le toeristen gidsen hier spaarmet vele en kleurige sponzen. zaam in.
Op de bodem vind je mangrovekwallen die omgekeerd, met Hierbij enige tips:
hun tentakels naar boven, op Bonaire: Washington Slagbaai
de bodem liggen en ook in sym- NP, Klein Bonaire (via waterbiose met algen leven. Tussen taxi), Indiaanse inscripties bij
de zeegrasvelden zie je grote Onima, Mangrove bij Lac Baai
groepen jonge vis die daar veel Curaçao: St Michielsbaai, St
voedsel kunnen vinden.
Martha baai, Boka tabla NP,
Christoffel NP
Ook op land is er veel te zien.
Vooral in de tuin van je huis. Samenvattend. Wat is er toch
Veel vogels en reptielen zoe- veel te zien als je een klein bee
ken daar voedsel en zoet water. tje de andere kant opkijkt.
Zo zaten er in de tuin van ons
huis op Bonaire maar liefst 7
leguanen en veel blauw-blauws
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Het is bijna zover...

J

awel.. het
is bijna zover!!
De
Nieuwjaarsbeurs
staat voor de deur.
Op zondag 24 januari is het zover.
Op dit moment zijn
we druk doende om
de laatste meters
verkoopruimte
te
verhuren, we zitten
op dit moment op
schema, maar er is
nog ruimte. Dus als u
nog mogelijke standhouders kent, laat het
ons weten.
Verder zijn we volop bezig om de beurs in het
Oelbert, nog aantrekkelijker te maken. Dat begint al met de inrichting,
de horeca, maar ook de
ontvangst. Hopelijk kunnen we na de 24e concluderen dat we de goede
lijn hebben vastgehouden.
Maar dit alles kunnen we
niet zonder uw hulp. Daarom, bij voorbaat dank voor
uw inzet! Dat kan zijn op

divers vlak: Bijvoorbeeld, we
gaan op zaterdag 23 januari
al beginnen met de inrichting
van de ruimtes. Daarvoor is
mankracht nodig. Tafels moeten worden geplaatst, platen
hout gesjouwd, kortom, de inrichting moet op orde zijn voor
de dag erop.
Daarnaast is er ook hulp nodig op de dag zelf, zonder uw
hulp geen beurs. Horeca moet
worden bemand, standhouders de weg gewezen, publiek
ontvangen etc.
Tot slot, het publiek moet ons
wel weten te vinden, via sociale media, maar ook fysiek op
de dag zelf. Als u nog manieren weet om het publiek naar
ons toe te krijgen, we horen
het graag!
Kortom, we hebben er zin in
maar kunnen niets beginnen
zonder onze leden. We staan
bekend als gezelligste beurs
van Zuid Nederland, we hebben die naam hoog te houden
en dat gaan we samen doen,
toch?
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I

JE WEET HET NOOIT ZEKER

k was een keer bij een plantenkweker die nog al heel wat
planten importeerde. Toen er
een knecht bij zijn baas kwam
vragen wat voor een plant hij
nu in zijn handen had, bekeek
de baas die plant en zei
toen, ik weet het ook niet
zeker, maar hij heeft een
nogal rond blad en het blad
is aardig rood, noem hem
maar Krotenia. want het is
net een krotenblad. Zo is de
plant in de handel gekomen
onder de naam Krotenia. Ik
	
  
spreek hier over wel 40 jaar terug, maar ik ben het nooit vergeten.
Sinds dat moment heb ik vaak
getwijfeld aan de originele
naam van een plant. Nou was
ik laatst met mijn vrouw bij een
grote aquarium en vijver zaak
en daar zag ik in de zeer ruime sortering een plantje dat ik
nog nooit eerder in het aquarium had gezien. Ik werd er door
mijn vrouw op attent gemaakt.
Natuurlijk had ik wel belangstelling in dat plantje en heb er dus
gelijk een paar van gekocht. Ik
moet bekennen dat ik nog de
naam of de achtergrond van dat
plantje wist. Ik vond hem alleen
maar grillig mooi. De verkoop-

ster haalde die plant uit de verkoopbak en terwijl ze dat deed
vroeg ik haar naar de naam van
het plantje. Zij moest bekennen
dat ze ook de naam niet wist,
maar een andere bediende wist

het wel. Oh meneer zei de man,
dat is de Echinodorus vesuvius.
Ik dacht gelijk oh dat is net als
het krotenblad. Thuis gekomen
heb ik in mijn zeer uitgebreide
literatuur gekeken en gezocht
en verdraaid ze hadden gelijk.
Ik kon de vergelijking met het
krotenblad gelijk uit mijn hoofd
zetten.
Het is eigenlijk een kweekvorm
van de Echinodorus angustifolia. De beste naam voor deze
plant is dan ook Echinodorus
angustifolia vesuvius. Deze
plant heeft een sterk gekruld
blad dat niet alleen naar rechts
is gekruld maar in het zelfde
blad ook naar links. De Vesuvius doet er even over om aan
AV De Siervis - pagina 14

te slaan in het aquarium, maar
dan zal hij zich vermeerderen
door middel van uitlopers. Aan
die uitlopers groeien dan weer
kleinere planten die regelmatig
afgesnoeid kunnen worden en
in het aquarium worden
her aan geplant. Op die
manier is het mogelijk om
een heel veldje met deze
zeer aantrekkelijke plant
te ontwikkelen. Wanneer
we er rekening mee houden dat de Vesuvius wel
25 cm. hoog kan worden,
dan is het een ideale plant
voor de middenzone van het
aquarium.
Aan de bodem en het licht worden geen eisen gesteld, alhoewel hij een beetje zwaardere
bodem wel op prijs stelt. Bij
veel licht zal hij wel wat sneller
groeien en vermeerderen.
Inmiddels is mij gebleken dat
hij regelmatig in de handel
wordt aangeboden. Ik wens u
veel succes met deze redelijk nieuwe aanwinst voor het
aquarium.
Albert Sanderse.

Een stabiel aquarium

W

at bedoel ik daarmee? Nee, niet dat
het aquarium op een
stabiele en waterpas ondergrond moet staan, dat spreekt
vanzelf. Onder een stabiel
aquarium versta ik een vivarium
dat niet meer verzorging nodig
heeft dan dagelijks ± 5 minuten
om in goede conditie te blijven.
De verzorging die niet meer omvat dan dagelijks wat plantenen diervoeding, af en toe wat
water toevoegen en de voorruit
schoonmaken plus zo nu en
dan de beplanting wat binnen
de perken houden. Verder heel
sporadisch het schoonmaken
van het filter wanneer de ‘doorloop’ wat begint te stagneren,
maar let er daarbij wel op dat
niet te radicaal te doen, om de
bacterieflora niet helemaal om
zeep te helpen. Na dat ‘schoonmaken’ van het filter is dat aquarium toch weer wat gevoeliger
en kan er alg optreden. Toevoeging van een bacteriepreparaat
kan wellicht helpen die gevoeligheid wat te verminderen.
Over het toepassen van CO2,
water verversen en afzuigen
van vuil, bestaan verschillende meningen. Vaak heb ik ho-

Bron: Danio Rerio, J.A.M. Kouwenhoven

ren roepen: ‘Water verversen!,
20% water verversen!, 30% water verversen!,’ of ‘CO2 en nog
eens CO2 toevoegen!’, of ‘Vuil
afzuigen!, en ook over de verlichting doen hele theorieën de
ronde.
Maar ook heb ik aquarianen gehoord die helemaal geen water
verversten, maar het verdampte water alleen maar aanvullen
en eveneens hebben in ons
Maandblad artikelen gestaan
van een gerenommeerd lid die
helemaal niets van CO2 moest
hebben en idem mensen die
het helemaal niet nodig vonden
om de bodem af te zuigen en/
of braaf om 1 of 2 jaar andere
lampen aanbrengen.
Je hoort wel eens zeggen:
‘Zoveel mensen, zoveel meningen’ en dat is natuurlijk ook
zo. Iedere aquariaan moet zijn
vivarium verzorgen zoals hem
dat het beste lijkt. Al mag dat
natuurlijk niet uitmonden in gemakzucht en verwaarlozing.
Er zijn ook een aantal aspecten
die zo’n verschillende mening
rechtvaardigen. Veel hangt af
hoe een aquarium is uitgevoerd
en ingericht. Verder speelt het
plantenbestand en de levende
have een belangrijke rol. Lang
niet alle plantensoorten houden

van CO2 toevoegen en ook de
bodemsamenstelling en filtering spelen een belangrijke rol.
Een pas ingericht aquarium is
voorlopig niet stabiel en zeer
kwetsbaar voor algenplagen.
Een stabiel aquarium kan men
pas verwachten bij een bak die
1 à 1½ jaar staat zonder dat in
die tijd daar ingrijpende veranderingen in zijn uitgevoerd.
Lang niet alle, weliswaar prachtige vivaria die ter keuring worden aangeboden, zijn stabiel,
want je weet maar nooit wat
er vlak voor en na die keuring
aan is/wordt ‘gesleuteld’. Dus
een aquarium dat hoog in de
rangschikking eindigt hoeft nog
altijd geen stabiel vivarium te
zijn.
Uit eigen ervaring kreeg ik pas
na geruime tijd en enige problemen een aquarium waar ik
dagelijks maar weinig aan hoef
te doen. In die ‘aanloopperiode’
heb ik het nodige uitgeprobeerd
met het plantenbestand en dat
is totaal anders dan waarmee
ik begon.
Dat komt omdat planten allemaal eigen eisen hebben. Het
is met ons onder water tuinieren al niet anders dat gewoon
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Hettuincentrum
complete

tuinieren. Lang niet alle plantensoorten zullen het in jouw
tuin even goed doen en soms
willen plantensoorten het helemaal niet in jouw tuin doen
omdat de bodem, standplaats,
klimaat enz. al of niet gunstig
zijn.
We
willen
vaak
alle
s o o r t e n
planten en
vissen
in
een aquarium hebben,
maar
dat
gaat niet en
daarom kunnen we ons
het
beste
beperken tot
een bepaalde streek en
ook dan wil niet alles het doen
zoals wij het graag zouden willen. Vaak zie je in, op zich best
mooie aquaria, allerlei plantenen vissoorten met totaal tegenstelde eisen en dan vraag ik me
af is dat niet wat al te kunstmatig? Is zo’n aquarium constant
in topconditie te houden of is
het alleen maar bedoeld voor
de momentopname van een
keuring?
Mijn aquarium voldoet bij lange na niet aan alle eisen van

de keuringswijzer. Het is een
volle bak die nogal is dichtgegroeid, maar wel een gezond.
Ik laat mijn planten naar hartenlust uitgroeien waardoor de
bodemgrond en de wanden helemaal zijn begroeid. Niettemin
vind ik zelfs, dat ik zo nu en dan
moet uitdunnen en inkorten,

maar doe dat heel geleidelijk
in kleine fasen om zo min mogelijk te verstoren, want ook te
radicaal ingrijpen kan tot problemen leiden. Wat dat uitvoeren en inrichten betreft zijn er
nogal wat variaties: pot- of biologisch filter, afzuiging d.m.v.
een systeembodem, door de
bodem of gewoon van bovenaf, of dat men naast het filter
een aparte oppervlakte afzuiging heeft. Een zand-, kwartsof grindbodem. Kienhout en/of
stenen. Welke en hoeveelheid

verlichting is geïnstalleerd. Wel
of geen CO2 en in welke mate.
En zo kunnen we nog wel
even doorgaan, want er zijn
zoveel factoren die uiteindelijk
allemaal een rol spelen of een
aquarium al dan niet stabiel wil
floreren en of bepaalde planten het goed,
minder goed
of helemaal
niet
willen
doen. Maar
hoe je het
ook
doet,
uiteindelijk
mag de bak
niet stinken
of dat er hinderlijke algen zijn.
We bedrijven allemaal een zelfde hobby, maar toch heeft iedereen
weer een ander biotoop die
wel schijnbaar op elkaar lijken,
maar uiteindelijk toch zo verschillen dat ze niet met elkaar
zijn te vergelijken, nog afgezien van de manier van verzorgen. Dat is ook niet erg, als we
de flora en fauna maar gezond
houden en aan onze hobby
plezier beleven.
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EEN EITJE AAN VISSEN VOEREN

V

andaag kan je de vissen verwennen met een
lekker gekookt eitje.
Waarom een eitje klaarmaken?
Afwisselend voeren is goed en
de vissen ook wel eens iets anders lusten. Ei-korrels maken
van kippenei gaat als volgt.
Neem een rauw ei van de kip
en meng een beetje eiwit en
eierdooier goed door elkaar.
Zet een pannetje met kokend
water op en laat vervol-gens
het ei mengsel druppelsgewijs
in het kokend water vallen. Er
ontstaan dan ei-korrels die je
goed moet laten afkoelen. Doe
er geen zout op! Daarna kan je
de ei-korrels aan je vissen voeren, maar uiteraard niet te veel.
De rest van de ei-korrels kan
je laten afkoelen en een paar
dagen bewaren in de koelkast.
Zorg dat de korrels op kamertemperatuur zijn voordat je het
aan de vissen geeft.
Als je dit teveel werk vind kan
je ook een eitje gewoon hard
koken. Neem de eieren na het
koken uit het kookwater en laat
ze schrikken onder de koude kraan. Door het schrikken

wordt het kookproces onmiddellijk stopgezet en voorkom
je een zwart randje rond de eierdooier. De gele eidooier die
gebruik je, het eiwit kan je zelf
opeten. De kleur van het eigeel
wordt bepaald door wat de kippenboer als kippenvoer heeft
gebruikt. Verdeel de eidooier in
kleine stukjes en laat het een
aantal uren uitdrogen.
De verharde eidooier kan je
dan ook met mate aan je vissen voeren. De rest van het
eitje kan je een paar dagen bewaren in de koelkast. Wanneer
je de rest gaat geven moet je
het eerst op kamertemperatuur
laten komen door het voortijdig
uit de koelkast te houden.
Vooral grotere Cichliden vinden
dit voer lekker. Eigeel word ook
gebruikt om zeer jonge vissen
van hun eerste voedsel te voorzien. Jonge visjes, net uit het
ei, hebben immers ook nog een
eidooier waar ze in hun eerste
dagen van kunnen leven. Maar
bedenk dat eigeel erg vet is en
het water kan vervuilen, dus
niet teveel van geven. Sommige vissen vinden het helemaal

niets, andere smullen ervan.
Het is een kwestie van uitproberen. Bij eenzijdig voeren kan
een vis zich zodanig aan het
voer hechten dat die niets anders meer wil eten.
Om je vissen gezond te houden zul je moeten afwisselen
met verschillende soorten voeding. Er zijn zeer veel soorten
voeding mogelijk voor je vissen, het is daarom gemakkelijk
om genoeg afwisseling aan te
brengen in het menu. Dit is ook
belangrijk om je zoetwatervissen gezond te houden. Vaak
worden vissen te veel gevoerd.
Onze aquariumvissen kunnen
meerdere keren per dag gevoerd worden. Ze mogen niet
meer hebben dan ze binnen
5 minuten opeten. Het is zelfs
beter een dag niet te voeren,
dan te vaak te voeren. Wat de
vissen niet op eten blijft in het
aquarium, waar het kan gaan
rotten.
Dat is slecht voor de watersamenstelling en kunnen de waterwaardes beïnvloeden.
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Bij teveel voeren hebben ze
meer ontlasting.
De ontlasting en het achter-blijvend voer zijn ziekteverwekkers en bovendien veroorzaken ze giftige stoffen. Het
beste is als ze een beetje trek
overhouden, ze blijven dan ook
aantrekkelijk actief.
Herbivoren vissen zijn gek op
groente. Blancheer (kort in
heet/kokend water houden)
eens wat spinazie, broccoli,
doperwten of waterkers. Snijdt
de groente altijd even in, zodat

de aquariumvissen er makkelijker bij kunnen. In de meeste
droogvoer zit ook groentes verwerkt.
Weet je niet zeker of jouw vissen ook groentes lusten, dan
kan je het een keer proberen.
Het kan voorkomen dat bij het
geven van een stukje groente
ze eerst moet wennen aan het
nieuwe voer.
Gelezen in maandblad van
Ticto, Hardinxveld-Giessendam.

Wij wensen u een
hobbyrijk en
gezond jaar!

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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Bezoek ook eens onze adverteerders.

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

