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Wij nodigen u graag uit voor een lezing: 

 Vijver en tuin plezier
Datum: maandag 2 mei 2016 

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

Een tuin is een rijk bezit voor heel veel mensen. Ze 
kunnen die soorten bomen, struiken en planten 
erin zetten die zij zelf mooi vinden. Een mooie 

en goed ingerichte tuin is een sierraad voor jezelf en zal 
bezocht worden door vele soorten vogels en insecten en 
bij het planten van de juiste soorten bloemen vooral ook 
door vele soorten vlinders. Toch is zo’n tuin nog mooier en 
nuttiger te maken met een waterpartij, in welke vorm dan 
ook. Deze lezing gaat over de tuin in al haar facetten en 
laat daarbij vooral de mogelijkheden zien hoe water in een 
tuin geïntegreerd kan worden. Er zijn waterpartijen te ma-
ken voor allerlei soorten vissen zoals: goudvissen, winde’s 
of koi, stekelbaarsjes of bittervoorntjes. Liever geen vissen 
maar een echte natuurvijver, met kikkers padden en sala-
manders, het is allemaal mogelijk.

Dit is en zeer uitgebreide lezing met overduidelijk beeldmate-
riaal van tuinplanten en struiken, met zeer speciale aandacht 
voor de aanleg van vijvers. (75% van de lezing) Advies over  
vijverplanten, waar die geplaatst moeten worden en hoe diep. 
Natuurlijk zullen ook de verschillende soorten hulpmiddelen 
aan bod komen en worden de dieren niet vergeten. Kortom 
een lezing die zeer geschikt is voor tuin- vijver- en natuurlief-
hebbers. En.. zoals altijd: vragen staat vrij. 

Uitnodiging
maandag 

 2 mei 2016
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Verslag van de 
verenigingsavond 
van 11 april 2016.

door Peter van der Ark

De avond 
begon met 
een fees-

telijk tintje. Theo 
van Kan is 40 jaar 
lid van de NBAT en 
ontving uit handen 
van Jan Wildeboer 
de gouden speld van 
de NBAT. Op naar de 
50 jaar Theo!

Ieder jaar houden we 
een doe avond. Dit jaar 
was dat een gemeng-
de avond. Het eerste 
deel ging over een aan-
tal specifieke problemen 
die door de leden waren 
aangedragen. Het tweede 
deel ging over decoratie in 
het aquarium.

De eerste vraag was geko-
men van Harrie Broeders. 
Hij heeft in zijn aquarium 
een roodgekleurde soort 
wier die niet weg te halen is. 
Het groeit snel en zelfs als er 
een stukje op de bodem valt 
begint het daar snel opnieuw 
te groeien.  Bijgevoegde foto’s 
zijn gemaakt tijdens de keuring.

Via een zoektocht op internet 
zijn we erachter gekomen dat 
het een Roodwolwier of rol-
wier van het geslacht Namali-
on betreft. Dit is een geslacht 
van roodwieren die meestal in 
zee voorkomen maar sommige 
soorten komen ook voor in zoet-
water. Ze worden ook wel “Brui-
ne draadalg” genoemd. Met de 
kennis wat het is zijn nog niet 
aan de oplossing van het pro-
bleem. Het lijkt erop dat de alg 
zich laat verjagen door middel 
van easy carbo. Je moet dat ze-
ker 5 weken gebruiken en het is 
het beste als je het met behulp 
van een oude injectiespuit over 
de algen heen spuit. 

Daarbij ontstond ook de discus-
sie wat easy carbo nu in feite 
is? Vloeibaar CO2 bij normale 
druk en temperatuur bestaat 
niet. Zou het een alcohol zijn? 
Sanderse heeft wel eens aan-
geraden om in plaats van CO2 
dagelijks het aquarium een be-
tje goedkope wodka te geven. 
Maar dan zijn we allemaal be-
nieuwd hoe dat dan wordt op-
genomen door onze planten. 
Misschien gaan ze dan wel een 



AV De Siervis - pagina 8    

beetje scheef groeien.

De tweede vraag kwam van 
Sjaak Kleinloog.  Hij heeft een 
mooie school 
kegelvlekbar-
belen. He-
laas gaan bij 
aankoop van 
nieuwe vis-
sen, er steeds 
zowel nieuwe 
als reeds aan-
wezige vis-
sen dood. Een 
pasklaar ant-
woord hiervoor 
hebben we 
niet. Het heeft 
mogelijk te maken met kruis-
infectie, een probleem dat we 
ook van de discusvissen goed 
kennen. Kruisinfectie houdt in 
dat groepen apart opgegroei-
de vissen ieder hun eigen pa-
thogene bacteriën of virussen 
bij zich hebben waar de groep 
waarmee ze nieuw in contact 
komen geen weerstand tegen 
hebben. Kegelvlekken zouden 
daar mogelijk gevoeliger voor 
kunnen zijn om dat ze in de na-
tuur – net als de discussen ove-
rigens – voorkomen in zacht en 
zuur water. In zacht, zuur water 
leven weinig kiemen en het zou 
dus kunnen dat hun natuurlij-
ke weerstand  wat lager is dan 
bij andere vissen.  Het heeft in 
ieder geval met overwennen 

en de druppeltechniek weinig 
te maken. Dat doet Sjaak zeer 
nauwgezet. 

Het volgende onderwerp was 
“decoratie in het aquarium”. 
Natuurlijke hebben we planten 
in ons aquarium, maar er is 
natuurlijk veel meer mogelijk. 
Steen, hout, riet en kunststof.  
Peter liet allereerst voorbeel-
den zien van riet, hout en steen 
in de natuur. Eigenlijk zien we 
meestal een combinatie van die 
zaken in de natuur. Overal lig-
gen bomen in het water, staat 
er riet aan de oevers en op veel 
plaatsen stromen beken langs 
de rotsen of liggen meren tus-
sen de rotsen. Het is opvallend 
dat we in ons aquarium werken 
met brokken hout. In de natuur 
zie je heel van takken met fijne 
vertakkingen. We zagen hier al 
eerder voorbeelden van bij de 

Aquazoo in Leerdam. Als we in 
onze eigen natuur gaan kijken 
kunnen we overal takken vinden 
van beuk en eik. Die zijn zeker 

veilig. Daarnaast 
zou ook wilg en 
els veilig zijn. 
Haagbeuk is ze-
ker giftig en taxus 
is zeer giftig. 

Naast de takken 
in het water van 
het natuurlijk mi-
lieu liggen er ook 
bladeren. Blade-
ren hebben vele 
voordelen. Ze 

geven schuilruim-
te aan vissen en hun jongen, 
ze maken het water wat zuur 
en zijn heel erg mooi. Naast de 
amandelbladeren die we in de 
handel vaak zien, zijn ook bla-
deren van de notenboom, beuk 
en eik zeer goed bruikbaar. Ze 
gaan een paar weken mee en 
beginnen dan te rotten.  Je kunt 
de bladeren het jaar door ver-
vangen door de in de vriezer of 
gedroogd te bewaren. 

We maken in onze aquaria wei-
nig gebruik van riet. Dat is merk-
waardig want wereldwijd leven 
onze vissen tussen riet. Als je 
riet in je aquarium wilt gebrui-
ken, neem dan contact op met 
een goede rietdekker. Er is riet 
uit Nederland, China en Turkije. 

Roodwolwiier of Bruine draadalg
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Soms wordt het geïmpregneerd 
maar dat moet je niet hebben. 
Koop niet-geïmpregneerd riet. 
Volgens opgave gaat het onder 
water maanden mee. 

Vervolgens hout voor het aqua-
rium. Natuurlijk is er nog steeds 
het bekende kienhout uit het 
veen. We hebben dit herhaal-
delijk gehaald in Duitsland net 
over de Drentse grens. De vel-
den daar lijken nu wat uitgeput. 
Daarom zien we nu steeds meer 
tropisch hout komen. Daniel 
toonden ons prachtige stukken 
tropisch hout. Het is hard, zinkt 
direct en gaat lang mee. Da-
niel waarschuwde voor “spider-
wood”. Mooi vertakt hout, maar 
het geeft na enige tijd een voor 
de vissen giftig slijm af. Wil je 
het in het aquarium gebruiken, 
laat het dan eerst een aantal 
weken in het water liggen (bui-
ten het aquarium) en 
spoel dan het slijm 
weg. Daarna blijft het 
goed. 

Steeds vaker wordt 
er steen en hout van 
kunststof gemaakt. 
En door alle nieuwe 
technieken wordt dat 
ook steeds mooier 
en natuurlijker. In het geval van 
steen is dan het bijkomende 
voordeel dat het weinig weegt. 
Daniel toonde ons aardige 

voorbeelden van kunststof hout 
en steen. De prijzen daarvan 
vallen mee. 
Over steen gesproken, daar 
is veel keuze in. Jan en Peter 
toonde ons steensoorten die 
via zand- en bouwhandel te 
koop zijn of in de natuur te vin-
den zijn. Het loont daarbij om 
eens naar België en Duitsland 
te rijden en zelf te gaan zoe-
ken. Mooie en veilige opties zijn 
kiezel (ronde vormen), leisteen 
(plat) of basalt (6-hoekig).  Er 
wordt ook andere steen aange-
boden. Om te voorkomen dat 
je kalkhoudende steen koopt, 
neem een klein flesje zoutzuur 
3% mee (bij de drogist te koop) 
en doe een druppeltje op de 
steen die je wilt kopen/meene-
men. Gaat het bruisen, koop 
het dan niet. Deze steen lost op 
in je aquarium en je krijgt een 
zeer hoge pH en KH.

Ten slotte iets over het afdek-
ken van de rotswand of hout of 
het maken van namaak hout. 
Voor het maken van namaak 

hout maken onze collega’s van 
de terrarium hobby veel gebruik 
van Flevopol. Het is een hecht-
middel uit de bouw. Je kunt het 
mengen met aarde, turf, zand 
en meer. Smeer het over een 
neptak van plastic buis of iets 
dergelijks. Het moet ten minste 
14 dagen drogen voor onder 
water en de houdbaarheid on-
der water is wisselend. Meestal 
wordt het na een paar maanden 
toch weer zacht. 
Kijk eens op: http://www.terra-
riumwereld.com/index.php/arti-
kelen/flevopolmethode

Voor het aquarium is epoxy-
hars veel beter bruikbaar. Vroe-
ger heel duur, nu eigenlijk heel 
betaalbaar geworden. Er zijn 
verschillende leveranciers. Veel 
info is te vinden op: http://www.
cichlidenkwekers.nl/epoxy/ ; 
https://www.mrboat.nl/epoxy-

voor-aquaria-en-ter-
raria/ en www.Polyes-
tershoppen.nl. Epoxy 
droogt in maximaal 12 
uur afhankelijk van de 
harder en is mengbaar 
met kleurstoffen en mo-
gelijk zelfs met tegellijm 
om het minder glimmend 
te maken. Eigenlijk doen 
we binnen onze vereni-

ging nog weinig met epoxy en 
we zijn zeer geïnteresseerd in 
ieder verslag van mensen die 
er ervaring mee hebben.
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Keuring 2016

Zoals u weet 
o r g a n i s e -
ren we al 

een flink aantal ja-
ren in het najaar de 
huiskeuring. Hierbij 
bieden wij u de kans 
om een expert van de 
NBAT eens langs te 
laten komen om u van 
advies te voorzien. 
Met het jaar wordt het, 
ook door omstandighe-
den binnen de hobby, 
lastiger om eea georga-
niseerd te krijgen.

Voor dit jaar hebben we 
nogmaals Dhr. Greorge 
Hop bereidt gevonden om 
de keuring bij De Siervis te 
komen afnemen. Daar zijn 
we hem zeker dankbaar 
voor.

Voor u betekent het dat we 
u de kans bieden om een 
expert eens te uw aquarium 
te laten aanschouwen. Dus, 
schroom niet en meldt u zelf 
aan. Dat kan via het bestuur: 
info@desiervis.nl of op een 
van de komende avonden.

Wilt u meer weten over hoe een 
keuring er aan toe kan gaan, of 
wilt u inzage in de keuringswij-
zer, de leidraad waarlangs een 
aquarium bekeken wordt, laat 
het even weten aan het bestuur 
en we lichten u graag in. 

Hopelijk kunnen op uw aanmel-
ding rekenen...

Beursnieuws

De zomer moet nog ko-
men maar toch zijn wij 
al weer volop aan het 

werk met de nieuwjaarsbeurs 
van 2017.

Zo kunnen we u nu melden dat 
de beurs volgend jaar gewoon 
doorgang kan vinden. Het zag 
er even naar uit dat, ivm ver-
bouwingen in het Oelbert, we in 
januari 2017 niet in het Oelbert 
terecht konden. Maar we heb-
ben deze maand vernomen dat 
het een het ander niet gaat bij-
ten. Dus met volle inzet gaan wij 
de komende maanden aan de 
slag om er weer een geslaagde 
beurs van te maken.
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Potamotrygon laticeps 
door Erik Lievens, bewerking R. Hoofs

Zuid-Amerikaanse continent, 
meer bepaald Brazilië, Paragu-
ay, Uruguay en Argentinië. Rog-
gen hebben de typische eigen-

schap om zich in rusttoestand in 
te graven in de bodem. Vandaar 
de noodzaak, wil men deze vis 
optimale levensomstandighe-
den geven, om te zorgen voor 
een zanderige bodem die min-
stens 10 cm dik mag liggen.

Het zijn namelijk geen bulldo-
zers die graafarmen hebben 
om in kiezelbodems te graven. 
Roggen horen thuis in speciala-
quaria met een groot bodemop-

per-vlak. Het aquarium hoeft 
niet zo hoog te zijn: er moet 
meer aandacht besteed worden 
aan oppervlakte, dan aan volu-

me. 

Zoals onze 
meervallen 
zijn het ook 
bodembe-
w o n e r s . 
Het hou-
den van 
deze zoet-
waterrog-
gen houdt 
in dat wij 
moeten af-
zien van 
wortelende 

planten. Door de graafmetho-
des van deze Potamotrygon 
laticeps is het ondoenbaar om 
planten vast te houden in de 
bodem. Enkel drijf- of substraat-
planten kunnen in ovenweging 
genomen worden om het aqua-
rium wat op te fleuren. Dan nog 
is het niet zo evident om deze 
planten te houden omdat rog-
gen, eenmaal ze in beweging 
zijn, door hun op- en neerwaart-
se beweging van hun "vleugels" 

In dit artikeltje wil ik het heb-
ben over een heel speciale 
vissoort, namelijk de Pota-

motrygon laticeps, behorende 
tot de familie 
van de Pota-
m o t r y g o n i -
dae, bij ieder-
een bekend 
als de rog-
genfamilie.

Als wij spre-
ken over 
roggen, dan 
denken ve-
len onder 
ons dat we 
deze enkel in 
een zout-wa-
termilieu aantreffen, omdat ze 
geregeld te koop worden aan-
geboden in de viswinkels om te 
voldoen aan onze culinaire be-
hoeften.

De Potamotrygon laticeps is 
een zoetwater rog die voor me-
nig aquariaan een uitdaging 
is, om eens te houden in een 
aquarium.

Deze vissoort komt voor op het 
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veel bodemvuil doen opdwarre-
len.

Dit vuil zal zich dan vastzetten 
op de bladeren, die dan zullen 
verstikken, met alg vorming 
tot gevolg. Willen wij dus een 
aquarium inrichten in functie 
van deze roggen, dan zullen wij 
gebruik moeten maken van ste-
nen en kienhoutwortels.

Opletten dat wij geen elemen-
ten gaan gebruiken die scherpe 
kanten hebben, anders gaan 
onze roggen zich zeker kwet-
sen. Het zijn heel vredelieven-
de vissen, die gerust kunnen 
samengehouden worden met 
vissen die de middelste en bo-
venste waterlagen bevolken. 
Voorwaarde: wij moeten op 
onze beurt een keuze maken 
van vissoorten die eveneens 
niet agressief zijn. In stress-toe-
stand zullen wij deze roggen 
niet veel zien want dan duiken 
ze in het zand en zien we en-
kel hun oogjes erbuiten steken. 
Roggen zijn wel heel gevoelig 
voor waterverontreiniging. Het 
is dus van groot belang dat wij 
zorgen voor een ruime, bij voor-
keur biologische filtering.

Aan de watersamenstelling 
hoeven we geen grote aan-
dacht te besteden. Zoals voor 
praktisch alle vissen van het 
Zuid-Amerikaanse continent, 

houden wij het water aan de 
zachtzure kant. Een pH die ligt 
tussen de 6,5 en 7 en een totale 
hardheid van ongeveer 10ºGH 
voldoet uitstekend. 

Het geslachts-onderscheid is 
niet zo heel moeilijk te determi-
neren. De mannetjes hebben 
fellere contrasterende kleuren 
en hebben vingervormige ver-
dikkingen aan hun buikkieuwen. 
Een onaangename eigenschap 
dat deze vissoort heeft, is zijn 
met weerhaken uitgeruste rug 
stekel die hij bij gevaar recht-
op kan zetten. Als we ze om 
de een of andere reden willen 
uitvangen, dan zullen wij dus 
moeten opletten dat wij geen 
verwondingen oplopen. Ik zeg 
niet dat men onmiddellijk gaat 
doodvallen, maar een gevaar 
voor ontstekingen is niet uit te 
sluiten.

Ook bij het uitvangen met een 
net moet men heel zorgvuldig te 
werk gaan. Als de stekel in het 
net blijft steken, kan de vis ver-
wondingen oplopen. Wel is het 

zo dat deze stekel tot driemaal 
toe kan terug groeien. Zijn vis-
sen-lichaam is afgeplat en de 
gepaarde vinnen zijn aan elkaar 
gegroeid en vormen een dunne 
strook over de volledige zijflan-
ken van de vis. Het inwendige 
van de vis bestaat hoofdzakelijk 
uit kraakbeen, terwijl de buiten-
zijde bedekt is met schubben. 

Ze zijn uitgerust met een stevig 
gebit. Men moet dus geen cy-
clops en watervlooien geven. 
Stevige voedselsoorten, bij 
voorkeur levend zoals regen-
wormen, mosselvlees, garnalen 
en muggenlarven, strekt hen tot 
aanbeveling. Bij gebrek aan le-
vend voedsel kan er ook diep-
vriesvoer gegeven worden.
Let wel! Ontdooi steeds het 
voedsel voor het aan uw vis-
sen te geven: dit geldt trouwens 
voor alle vissoorten.

Darmstoornissen of bekschim-
mel kan voortspruiten uit het 
eten van ijskoud voedsel. Rog-
gen zijn prachtige dieren en 
kunnen zeer majestueus zwem-
men.

Persoonlijk zal ik er nooit in sla-
gen om me op zo een elegante 
manier door het water te bewe-
gen.

Bron: AV de Minor Maastricht



 Het complete    tuincentrum
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Verontreiniging van de aquariumbodem

In één van mijn aquaria bleef 
ik maar last houden van wat ik 
aanzag voor blauwe alg. Toch 

had het niet de kleur en geur van 
de bekende blauwalgen, maar het 
bleef terugkomen. Wat ik er ook 
aan deed; water verversen, de bo-
dem af hevelen en anti blauwalg-
pillen, niets hielp.

Het was een groene, slijmachtige 
alg die heel gemakkelijk van de 
planten te verwijderen was en die 
zich als een soort deken over de 
planten uitstrekte. Vooral tussen 
fijn bladige planten was het een 
ramp. Op den duur gaan alle plan-
ten er aan. De plantengroei stopt 
volledig en als we meststoffen toe-
voegen groeien juist deze algen het 
best van allemaal. Op het water-
opper-vlak kwam een schimme-
lachtige laag te drijven met lange 
draden en die was praktisch niet 
te verwijderen door oppervlakte-
afzuiging.

De waterkwaliteit gaf bij meting 
geen vervuiling aan en ook de mi-
crosiemens wees niet op een ver-
hoging van het totale zoutgehalte. 
Toch moest het wel een verontrei-
niging zijn. Mijn verdenking ging 
uit naar de bodem.

Het vervelende is echter dat het 
moeilijk is om in een beplant 
aquarium met de hevelslang aan 
het werk te gaan. Vooral tussen de 
voorgrondbeplanting is het lastig. 
Toch had ik het idee dat de bodem 
de schuld van de algengroei was. 
Ik moest hoe dan ook het vuil uit 
de bodem zien te halen. De hele 
bak leeghalen was natuurlijk geen 
optie. Bij een vol gegroeid aqua-
rium is dit een jammerlijke zaak. 
Het aanbrengen van een nieuwe 
bodem geeft altijd weer nieuwe 
problemen en wilde ik toch eerst 
proberen of het niet anders kon.

Ik experimenteerde met allerlei zelf 
gemaakte grote en kleine hevelsys-
temen met flesjes zonder bodem, 
maar het probleem was steeds het 
niet kunnen bereiken van de verre 
hoekjes en tussen de lage plantjes 
was het helemaal een ellende. Ook 
kon ik niet diep genoeg in de bo-
dem komen. Ik besloot het eens 
anders te gaan proberen. Ik maak-
te aan een hevelslang een pijpje 
van zo’n 30 cm en schoof daarop 
een aanzuigkorfje van een Eheim 
pomp.

Ik had het ei van Columbus uitge-
vonden. Ik stak nu het korfje diep 
in het zand en zoog de slang aan. 

Wat ik toen zag ging alle verbeel-
ding te boven. Het water dat in 
mijn emmer stroomde was pik-
zwart en stonk verschrikkelijk. 
Doordat het korfje erg smal is, 
kun je overal bij. Naar mijn idee 
de ideale manier om in de bodem 
schoon te maken. Ik hoop dat u 
deze tip kunt gebruiken.

Bron: Barbus Conchonius, Mid-
delburg

Voor uw 
agenda!

Op zaterdag 8 ok-
tober a.s. willen 
we graag weer 

eens Burger’s Zoo gaan 
bezoeken. We zijn er 
vaker geweest maar nu 
is het toch al weer even 
geleden.

We zullen u in de ko-
mende nieuwsbrieven 
zeker op de hoogte 
houden maar noteert u 
alvast deze datum?

@@@@@
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Ledeninfo

Contributie
Categorie Siervis Siervis + NBAT Siervis + NBAT + Het Aquarium

lid € 35 € 51 € 69
60 + € 30 € 46 € 64

jeugdlid € 30 € 46 € 64

huisgenoot € 15 nvt nvt

U bent donateur vanaf 15 euro per jaar.

Inschrijving 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



Bezoek ook eens onze adverteerders. 
Dankzij hen kunnen we de vele activiteiten ontplooien en deze nieuws-

brief voor u maken.


