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Wij nodigen u graag uit voor een lezing

Doeavond
door leden van De Siervis

Datum: maandag 3 april 2017
Aanvang: 20.00 uur

Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

Graag zien we u as maandag 6 februari! Op 3 april 
zal er weer een doe-avond worden gehouden. 
Een doe-avond is een avond waarin ledenver-

tellen of demonstreren uit eigen ervaring. Ze kunnen op 
die manier nieuwe of bestaande technieken in detail laten 

zien.

De avond zal bestaan uit 2 delen:
1. John Hoosemans zal vertellen hoe je het beste Ledver-
lichting kunt installeren en aansluiten op een LED-regel-
computer, in dit geval de TC 420 LED-controller. Zo kan je 
over de dag de intensiteit van het licht regelen en ook een 
mooie, natuurlijke zonsopgang en zonsondergang instellen.

2. Peter van der Ark zal vertellen over het maken van een 
kunstachterwand met behulp van een combinatie van tegel-
lijm en epoxyhars. Dit heeft een mooie en onverwoestbare 
achterwandopgeleverd. Peter maakt daarbij gebruik van ei-
gen foto’s maar ook van foto’s en materialen van Wil van der 
Sanden en Ton Geraerds die recentelijk ook een wand met 

epoxy hebben gemaakt.

Graag tot 3 april!

Uitnodiging
maandag 

3 april 2017
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Verslag van de 
verenigingsavond 

van 6 maart
door Peter van der Ark

Er zijn in 
onze ver-
eniging heel 

veel mensen die 
van aquariumplan-
ten houden. Dat 
bleek wel tijdens 
de lezing door Theo 
van Megen en Hans 
Meulblok. De zaal zat 
meer dan vol. En we 
mogen toch gemiddeld 
genomen al niet klagen 
over de opkomst tijdens 
onze avonden.

Jan begon met de trieste 
mededeling dat Wim To-
mey in februari is overle-
den. Wim was de aquari-
aan onder de aquarianen 
en velen van ons zijn door 
hem in feite opgeleid. Wim 
heeft tot het laatst nog le-
zingen gegeven. Hij bereik-
te de mooie leeftijd van 86 
jaar.

Verder zal de juni avond dit 
jaar niet op maandag 5 juni 
zijn. Het is dan Pinksteren, bo-
vendien kan de gastheer van 
onze excursie beter op een 

andere avond. We laten het zo 
snel mogelijk weten.

Over het gebruik van aquari-
umplanten valt veel te zeggen. 
Daarom begonnen Theo en 
Hans, voor het contrast, met het 
tonen van een aantal bakken 
zonder planten. Als je dat niet 
heel goed doet, kan dat al gauw 
erg kaal aandoen. En dan zor-
gen een paar planten al gauw 
voor meer mogelijkheden om 
contrast en diepte te maken.

Er zijn dan vervolgens verschil-
lende manieren om platen te ge-
bruiken. Je kunt enkele planten 
gebruiken om juist wat accen-
ten bij hout en steen te geven. 
Dat kan verder gaan naar de 
bak van de “Hollandse school” 
tot aan aqua-scaping. Een dis-
cipline die wel mooi oogt maar 
niet erg duurzaam is in het ge-
bruik van planten en vissen. 

Onze sprekers gingen in de 
eerste helft van de avond in 
op de randvoorwaarden voor 
het houden van planten: licht 
(waaronder LED-licht), watersa-
menstelling, redfi eld ratio, plan-
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tenvoeding en CO2. Een paar 
kernzaken hieruit. Aquaria met 
LED-licht doen het best goed. 
Er was lang twijfel of planten 
onder LED wel zouden groeien. 
Men raadt aan liever geen voe-
dingsbodem te gebruiken. Het 
is snel uitgeput en leidt dan tot 
alg. Die voeding komt er toch 
wel in. Wel of geen CO2? Je 
kunt er avonden over vol praten. 
Het blijkt dat planten in aquaria 
met CO2 lang moeten wennen 
in bakken zonder CO2, maar 
het uiteindelijk wel weer doen. 
Tips: je kunt je fl es goedkoop 
laten vullen bij de Sligro (maar 
vergeet Ton Geraerds niet). Je 
kunt ook Easycarbo gebruiken. 
Daarin zit gluteraldehyde waar-
van de planten CO2 kunnen af-
splitsen.  Ook leuk. Easycarbo 
werkt ook goed tegen algen. 
Ook over fi lters is wat te vertel-
len in de context van CO2. Een 
biologisch fi lter gooit door het 
vallende water de CO2 eruit. 
Liever dus in een plantenbak 
een gesloten fi lter.

Wat betreft  de watersamenstel-
ling. Ik voeg apart hierbij bij een 
overzicht van de samenstelling 
van het water in Oosterhout. Je 
kunt het eenvoudig vinden op 
de website van brabantwater.

Over het verzorgen van planten 
valt toch ook wat leuks te ver-
tellen. Je kunt planten natuurlijk 

steeds toppen door ze uit de 
bodem te halen en in te nemen. 
Je kunt ze ook met een plan-
tenschaar knippen. Ze lopen 
dan mooi uit en sommige soor-
ten zoals Belgisch groen geven 
dan mooie bossen. Dat knippen 
kan je ook met Cryptocorynen 
doen. Ook die komen mooi en 
dicht terug. 

Ten slotte gaven Theo en Hans 
een uitgebreid overzicht van de 
soorten die nu wat gangbaar 
zijn. Ze  verdeelden dat leuk in 
voorgrond, midden en achter-
grondplanten, drijfplanten en 
planten voor in hout of op de 
wand. Een paar opmerkelijke 
zaken hierbij. Er zijn tegenwoor-
dig meer en meer dwergvormen 
van planten beschikbaar. Er kan 
dus veel meer op de voorgrond 
waar we vroeger maar een paar 
soorten hadden. Ten tweede 
kan je planten zoals Anubias 
of Javavaren goed bevestigen 
met Bison Tix. Dat houdt goed 
en is niet giftig.

Het was weer een leerzame 
avond en we gingen allemaal 
tevreden huiswaards.

Evenementen 2017

2 april: AquaVaria Voorjaars-
beurs Boxtel, Reptielenbeurs 
Dortmund (D)

8 april: ALV met aansluitend 
lezing NVC Odijk, Kikkerdag 
Nieuwegein

15 april 2017: Bijeenkomst met 
visbeurs KFN Maarn

16 april: Terraria Houten 
(Utrecht)

22 april: aquarium- en orchidee-
enbeurs La Louvière (B)

22 en 23 april: Interkoi en Aqua-
ristiek Kalkar (D)

28 t/m 30 april: Animal Event 
Hilvarenbeek

29 april: Opendeurdag Betta 
Buggenhout (B)

30 april: Terrariumbeurs Hanno-
ver (D)

7 mei: Terraria Gent (B)

14 mei: Ruilbeurs Blauwe Alg 
Kessel (B)

20 mei: Bijeenkomst Poecilia 
Maarn

21 mei: Reptilica Arnhem

27 mei: Bijeenkomst NVC Odijk

   @@@@@@@@@@@
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Zaterdag 18 
maart jl. 
was het zo-

ver, de uitslag van 
de Districtskeuring 
2017 werd in Oss be-
kend gemaakt. Voor 
onze vereniging heeft 
Jan Wildeboer mee-
gedaan in de Cate-
gorie A234. Jan heeft, 
zoals wel bekend, een 
mooi A2 aquarium op-
gebouwd met oa een 
groep discussen. 

Met dit aquarium heeft 
Jan deze categorie eer 
aan gedaan, met een 
puntentotaal van 386,5, 
een biologisch puntento-
taal van 61.5. Een mooie 
prestatie waarmee hij zich 
ook voor het komende jaar 
districtskampioen in deze 
categorie mag noemen.

Een felicitatie waard!

En dat is nog niet alles! met 
deze prestatie heeft hij er ook 
voor gezorgd dat we de twee-

de plaats hebben bereikt in het 
verenigingsklassement. 

Al met al een mooie prestatie 
dus. Van harte!

@@@@@@@@

@@@@@@@@

Uitslag
Districtskeuring

2017
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PARAMETER EENHEID WETTELIJKE NORM AANTAL WAARNEMINGEN

MINIMUM MAXIMUM METINGEN GEMIDDELD MINIMUM MAXIMUM

Watertemperatuur °C 25 4 12,85 12,7 13

Zuurstof mg/l O2 2 14 9,16 8,7 9,5

Troebelingsgraad FTE 1 14 <0,12 <0,1 0,15

Geur, kwalitatief 1 0 0 0

Smaak, kwalitatief 1 0 0 0

Zuurgraad pH-eenh. 7 9,5 14 8,26 8,19 8,44

Evenwichts - pH (20°C) pH-eenh. 15 7,63 7,6 7,7

Verzadigingsindex pH-eenh. -0,2 15 0,64 0,55 0,81

EGV (20°C) mS/m 125 14 30,07 29 31

TACC10 mmol/l 14 0,13 0,11 0,16

Anionen meq/l 1 3,6 3,6 3,6

Kationen meq/l 1 3,3 3,3 3,3

Koolstofdioxide mg/l CO2 13 <1,56 <1 1,8

Waterstofcarbonaat mg/l HCO3 60 14 182,86 170 190

Chloride mg/l Cl 150 1 19 19 19

Sulfaat mg/l SO4 150 1 2,8 2,8 2,8

Natrium mg/l Na 150 1 13 13 13

Kalium mg/l K 1 4,4 4,4 4,4

Calcium mg/l Ca 14 44,43 41 48

Magnesium mg/l Mg 14 7,61 7,2 8,1

Totale hardheid mmol/l 1 14 1,42 1,3 1,53

Ammonium mg/l NH4 0,2 14 <0,03 <0,03 <0,03

Nitriet mg/l NO2 0,1 14 <0,01 <0,01 <0,01

Nitraat mg/l NO3 50 1 2,7 2,7 2,7

IJzer µg/l Fe 200 14 12,56 9 16

Mangaan µg/l Mn 50 14 <0,4 <0,4 <0,4

Arseen µg/l As 10 1 4,4 4,4 4,4

Organisch koolstof, totaal mg/l C 1 2,2 2,2 2,2

Kleurintensiteit mg/l Pt 20 1 6,2 6,2 6,2

Koloniegetal 22 °C kve/ml 100 14 0,43 0 2

Bacteriën van de coligroep kve/100 ml <1 14 0 0 0

Escherichia coli kve/100 ml <1 14 0 0 0

Aeromonas 30 °C kve/100 ml 1000 1 0 0 0

Waterproductiebedrijf Oosterhout Drinkwaterkwaliteit 2016 .Q4

De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit schrijven de wettelijke normen voor.
Analyses zijn verricht door Aqualab Zuid te Werkendam.
Getallen in de kwartaaloverzichten zijn indicatief van aard.
Op alle in de tabel genoemde parameters zit een wettelijke, jaarlijkse meetinspanning. Bij een aantal parameters vonden geen waarnemingen plaats in dit kwartaal.
Daar waar relevant (aangetroffen boven rapportagegrens van Aqualab Zuid), zijn bestrijdingsmiddelen, afbraakproducten, PAK's, radioactiviteit en overige
organische microverontreinigingen opgenomen.
Bij Geur en Smaak staat de waarde 1 voor een geconstateerde afwijking. Dit is geen wettelijke overschrijding.
De norm voor Verzadigingsindex, Chloride, Natrium en Koloniegetal 22 °C is alleen van toepassing op het gemiddelde. 
Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is een geometrisch jaargemiddelde. 

Waterhardheid
Een totale hardheid van 1 mmol/l is gelijk aan 5,6 °DH. Om de hardheid in Duitse graden te weten moet u het getal in mmol/l vermenigvuldigen met de factor 5,6.

In aanvulling op het verslag van de ledenbijeenkomst van maart jl. hierbij de samenstelling van het 
water in Oosterhout.
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Nee, we gaan het niet 
hebben over debeken-
de vogel. We gaan het 

hebben over de Apistogramma 
cacatuoides of kaketoe Cichli-
de.

Deze vis is waarschijnlijk de 
sterkste van alle Apis-
togramma's en kan ook 
door beginners gehouden 
en zelfs gekweekt wor-
den. Dit komt waarschijn-
lijk doordat

hij gehouden kan worden 
in water met een neutrale 
pH van 6.8 tot 7.6, onge-
veer de waardes die hier 
uit de kraan komen. Ze zijn 
redelijk ongevoelig voor veran-
deringen in watertemperatuur 
en hierdoor zijn ze ook voor de 
beginners wat makkelijker te 
houden.

De mannen van de Apistogram-
ma cacatuoides zijn iets groter 
dan de vrouwen en de kleuren 
van de man zijn zoals bij zoveel 
vissen veel aansprekender, de 
rug- en staartvin krijgen een 
aantrekkelijke oranje kleur. De 
vrouwen hebben doorgaans 
een bruin/grijzige grondkleur 

EEN KAKETOE IN HET AQUARIUM
die veranderd zodra ze willen 
geen paren.
De kleur veranderd dan naar 
een aantrekkelijk geel met 
zwart. Intussen zijn er meer-
dere kweekvormen beschik-
baar zoals de Double Red en 
Tripple Red. De Apistogramma 

cacatuoides wordt gevonden in 
Peru, Brazilië, Zuid-Amerika.

Je kunt de Apistogramma caca-
tuoides houden in een aquari-
um van minimaal 80 centimeter 
lengte, maar liever nog vanaf 
100 centimeter. Het aquarium 
kan het beste aan de achterkant 
en aan de zijkanten goed be-
plant zijn. Ook moeten er veel 
schuilplaatsen zijn in de vorm 
van een omgekeerde bloempot, 
een kokosnoot of rotsen. Deze 
vis is namelijk een holenbroe-
der.

Het dieet van deze Dwergcich-
liden kan bestaan uit een afwis-
seling van droogvoer en diep-
vries/levend voer zoals artemia, 
mysis, cyclops, dapnia (water-
vlooien), zwarte muggenlarven 
en witte muggenlarven. Als bo-

dembedekking hebben 
ze het liefst zand, hier 
happen ze in, en fi lteren 
detritus er uit, dit is hun 
natuurlijk voedsel.

Apistogramma cacatuoi-
des kunnen pittige vissen 
zijn, vooral als ze een 
nestje hebben. Houdt 
hiermee rekening met het 

inrichten van de bak en het kie-
zen van medebewoners. Com-
bineren met andere bodemge-
richte soorten kan mis gaan.

Apistogramma worden vaak in 
een harem gehouden, bij caca-
tuoides is het verstandig om in 
een bak vanaf een meter 1 man 
met 3 vrouwen te houden. In 
grotere bakken (vanaf 1.50m) 
kan je ze ook in een groep hou-
den, dit geeft meer natuurlijk 
gedrag. Houdt hierbij wel in de 
gaten minimaal 3 mannen te 
hebben, en 2 of meer vrouwen 



 Het complete    tuincentrum
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per man. Als je er voor kiest om 
1 man samen te houden met 1 
vrouw kan het gebeuren dat hij 
te veel achter het ene vrouwtje 
aan jaagt om te paren. Door-
gaans overleeft het vrouwtje dit 
niet.

De eieren van de Apistogramma 
cacatuoides worden bij voor-
keur afgezet in een hol. Deze 
hoeven niet groot te zijn, als het 
vrouwtje er maar net in past.

Een halve kokosnoot of een 
stenen bloempotje op zijn kop 
is al voldoende. De eieren wor-
den afgezet tegen het plafond 
van het hol en komen na 3 tot 
4 dagen uit. Het vrouwtje zal de 
jongen in de week erna door de 
bak leiden terwijl het mannetje 
de andere vissen op afstand 
houdt. Als je jonge vissen wil 
overhouden is het overigens be-
ter om het kweekkoppel apart te 
zetten, zodra de jongen zijn uit-
gekomen dan wel het mannetje 
uitvangen.

Bij gebrek aan andere vissen 
om weg te jagen zal hij zich op 
het vrouwtje en de jongen rich-
ten.

Voor u gelezen in maandblad 
van Groot Hoogvliet, Hoogvliet

Catappa bladeren (ook 
bekend als Ketapang-, 
Amandel-, Terminalia- 

of Seemandelbaumbladeren) 
zijn de rijpe en gedroogde bla-
deren afkomstig van de Ter-
malia Catappa boom. Catappa 
bladeren worden steeds meer 
populair onder de houders en 
kwekers van (aquarium) vis-
sen. Catappa-/ Indische aman-
del bladeren worden al jaren 
gebruikt door Betta kwekers in 
Zuidoost-Azië. Zij gebruiken 
de bladeren om de natuurlijke 
leefomgeving na te bootsen 
waardoor het aquarium meer 
vergelijkbaar is met het habitat 
waarvan de vis afkomstig is.

Catappa bladeren laten net als 
drijfhout en veen een ruime 
hoeveelheid tannines achter in 
het water. De tannines zijn van 
invloed op de pH waarde ende 
kleur van het water. Water dat 
rijk is aan tannines wordt ge-
waardeerd door vissoorten die 
komen uit een "blackwater" ri-
vier. Een "blackwater" leefge-
bied wordt gevormd wanneer 
een rivier langzaam stroomt 

Catappa bladeren

door zwaar beboste gebieden 
waar vallende bladeren en an-
dere plantenresten belanden en 
ontbinden in het water.

De Catappa bladeren worden 
niet alleen gebruikt voor hun 
werking maar ook om uw vis-
sen zich thuis te laten voelen. 
Bladeren en bladafval maken 
de omgeving natuurlijker. Bo-
dembewoners vinden het pret-
tig om zich te kunnen verber-
gen onder gezonken bladeren 
terwijl de oppervlakte- en mid-
delste waterlaagbewoners zich 
veiliger voelen onder drijvende 
bladeren. Vissen en ongewer-
velden (bvb. garnalen) vinden 
de Catappa bladeren daarnaast 
ook lekker en zodoende is het 
een welkome afwisseling in het 
voedsel.

De bladeren blijven normaal ge-
zien zo'n 2 tot 3 dagen drijven 
voordat ze zinken. Het zinken 
van de bladeren is natuurlijk en 
betekent niet dat het blad ver-
wisseld moet worden. Na on-
geveer een maand zullen de 
bladeren geheeluiteenvallen. 
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Dit is afhankelijk van de mate 
waarin uw vissen en andere 
aquariumbewoners de bladeren 
uit elkaar trekken en eten. In de 
praktijk zult u de bladeren iede-
re één of twee maanden dienen 
te verwisselen. Sommige aqua-
rianen, die een hekel hebben 
aan de aanblik van gescheurde 
bladeren, vervangen het blad 
om de 2 à 3 weken, dit om puur 
"optische" redenen. 

De bladeren dienen ook als 
huis en voedsel voor infusie-
diertjes en in het water levende 
micro-organismen zoals cilia-
ten, eugienoids en protozoa.

Door hun minuscule afmetingen 
en hoge voedingswaarde zijn 
deze micro-organismen een 
uitstekende voedingsbron voor 
het jongbroed in je bak.

Let op: het gebruik van actie-
ve kool in uw lter zal het effect 
van de Catappa bladeren ver-
minderen en soms zelfs teniet 
doen.We raden u dan ook aan 
geen actieve kool te gebruiken 
in combinatie met Catappa bla-
deren.

Aanbevolen dosering en toe-
passingen:

1 klein blad (S) op 20 liter water
1 middel blad (M) op 30 liter wa-
ter

1 groot blad (XL) op 40 liter wa-
ter.

Er zijn minstens vier verschil-
lende manieren om Catappa 
bladeren in een aquarium te ge-
bruiken.

Direct
Simpel gezegd: de bladeren ge-
woon in het aquarium leggen. 
Na 1 tot 3 dagen zijn de blade-
ren doordrenkt en zullen ze zin-
ken. Afgezien van hun heilzame
effecten op het water, zullen ze 
het water heel licht oranjebruin 
kleuren wat een natuurlijk aan-
zicht geeft op uw aquarium. U 
hoeft de bladeren niet te ver-
wisselen totdat ze na 3 weken 
tot 2 maanden compleet uit-
eengevallen zijn. Garnaaltjes 
en Pleco's zullen de resten wel 
opeten.

Catappa thee
Met behulp van de Catappa 
theezakjes kunt u Catappa thee 
maken. De theezakjes bevatten 
één tot anderhalf blad. Leg het 
theezakje of een groot verfrom-
meld blad in een kop en voeg 
warm water toe. Laat het afkoe-
len en u zult zien dat het water 
eruit ziet als een kop sterke 
thee. Nu kunt u de benodigde 
hoeveelheid toevoegen aan het 
aquariumwater.

Let op: het direct in uw aqua-

rium schenken van het extract 
zorgt natuurlijk voor een sterker 
effect. Om dit te verminderen is 
het aangewezen het extract bij 
een waterwissel eerst te ver-
mengen met een emmer water.

Filterzakjes
Naast het maken van een ex-
tract is het ook mogelijk om de 
Catappa theezakjes te gebrui-
ken in uw fi lter. Plaats hiervoor 
één of meerdere theezakjes bij 
de inlaat van de fl ter. Indien u 
een potfi lter heeft, plaats dan 
de theezakjes onderaan in het 
fi lter. Binnen een paar dagen 
zal het water licht oranjebruin 
kleuren. De werking zal vermin-
deren na 14 tot 21 dagen, waar-
na de theezakjes verwisseld 
moeten worden.

Afzonderlijk weken
Week de Catappa bladeren in 
een emmer water. Na een paar 
dagen kunt u het gebruinde 
water in het aquarium gieten. 
Tegenwoordig kan je ook vloei-
baar Catappa extract in een 
fl es kopen. Ook de schors van 
de boom wordt aangeboden en 
zou hetzelfde effect hebben.

@@@@@@
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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.




