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Uitnodiging
maandag
8 mei 2017
Wij nodigen u graag uit voor een:

Presentatie over Borneo
door Jan en Margie van der Heijden

Datum: maandag 8 mei 2017
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

Deze avond concentreert zich op Sabah, een provincie
op het eiland Borneo. Het is een powerpoint presentatie
met ingesloten fraaie foto- en ﬁlm-beelden. Ze reizen van
af de hoofdstad Kota Kinabalu via Sepilok, Oerang Oetan
opvang centrum, over de Kinabatangan rivier naar het Sukau rain forest reservaat. Met veel beelden van het leven
langs en in de rivier.
Hierna gaan ze via de wereldberoemde Cemantong grotten
naar het Tabin wildlife reservaat met nog één van de oudste
bosgebieden (130 miljoen jaar) van de wereld, vervolgens
reizen ze naar het “survival” eiland Pula Tiga met zijn Varanen en jonge tropische bossen.
Dit is een unieke gelegenheid om de diverse biotopen en de
daar levende dieren te aanschouwen.

Graag tot 8 mei!
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Verslag van de
v ere n i g i ng s av o n d
van 3 april

W

e hadd e n
w e e r
één van onze beroemde doe-avonden. Er zijn maar
weinig verenigingen
die dit doen. Ons
genoegen in Tilburg
doet het ook vaak heb
ik gehoord en daar is
het ook een succes. De
bomvolle zaal getuigde
daar weer van. Ik telde
al gauw 26 aanwezigen.
Het eerste deel van de
avond was voor John
Hoosemans. Hij heeft
ons uitgelegd hoe je je
LED-verlichting een dagprogramma kan geven
met de TC420 regelunit.
Ik noem het geen PC van
het programmeren doe je
op de PC en je zet het over
naar de TC420. Het mooie is
daarbij dat je je programma
560 x versneld kan afdraaien
om te zien of je tevreden bent.
De TC420 is voor slechts € 50
te koop en kan voor dat geld
veel doen. Het kan de LED-ver-

door Peter van der Ark

lichting op alle gewenste tijden
laten opgaan en afgaan van 0
to 100%. Overigens is het goed
daarbij te vermelden dat het beter is je LED-lampen op maximaal 80-90% te laten branden.
Ze worden dan niet warm.
De TC420 heeft 5 kanalen.
Daarmee kan je bijvoorbeeld
3 “normale” LED-balken + 1
RBG-balk regelen. Op de output kanalen (-) zit dan 1 stroomdraad en alle andere moeten
dan samen op de ene plusschroef.
Dat is een wat nadelig ontwerp
dingetje. Met een lasdop of een
koppelstuk uit de modelbouw
kan je dat beter regelen. Totaal
kan de unit 240 watt doorgeven
wat voor LED-verlichting heel
erg veel is. Veel aanwijzingen
over het programmeren van de
TC420 kan je overigens vinden
op youtube. Alle input is 12 Volt.
Nog even iets over de LED-lampen. Er zijn tegenwoordig balken tot een maximale lengte
van 150 cm. Er zijn volledig
waterdichte lampen, maar als je
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goede dekruiten hebt kan je ook
– goedkopere - spatwaterdichte lampen kopen. Er zijn verschillende kelvin (lichttemperatuur) waarden te koop. 7000
K (koudwit), 3000 K (warmwit),
10000 K voor Malawi en – heel
bruikbaar voor een aquarium
met planten – een mengbalk
met zowel 7000 en 3000 K. De
spectra van de 3000 en 7000 K
zijn weergegeven in ﬁguur 1. Je
ziet dus dat je inderdaad beiden
nodig hebt om zowel in blauw
als rood spectrum licht te hebben.

Voor wat algemene tips kunt u
lijken op de volgende websites:
•http://www.cichlidenkwekers.
nl/epoxy/
•https://www.mrboat.nl/epoxyvoor-aquaria-en-terraria/
•www.Polyestershoppen.nl

Als je een oude wand restaureert, moet je die eerst helemaal
laten drogen en alle loszittende
delen en lagresten eraf borstelen. Dit proces van drogen
en borstelen kan wel een paar
weken duren. Als de wand al in
je bak zit, kan je die er meestal
niet uithalen en zal je de nieuwe
Ten slotte nog een goede tip. dekking met de kwast moeten
Een lichtdip van 2 uur in de mid- opbrengen. Zorg dan voor een
dag (lampen terug naar 30%) hele goede brescherming van
kan goed helpen tegen alg. Het de voorruit door die af te plakis niet duidelijk waarom.
ken. Dat geldt voor alles waarbij je met expoxy werkt. Epoxy
Na de pauze was het woord lijmt keihard vast. Draag dus
aan Wil van der Sande, Ton Ge- oude kleren, bescherm je bril
reards en Peter van der Ark om en de omgeving. Een vlek met
te vertellen over het maken van epoxy is niet meer weg te krijeen achterwand van tempex, gen. Maak je een nieuwe wand,
tegellijm en epoxy kunsthars. doe dan zoveel mogelijk met de
Tot nu toe werden onze achter- nieuwe wand liggend en buiten
wanden afgedekt met cement de bak en werk alleen de ranof tegellijm. Probleem was dat den af als de wand erin zit.
dit toch weer snel ging afkalven
bijvoorbeeld door algeters. Je Alle sprekers hebben over de
kunt met een combinatie van te- tempex eerst twee lagen tegelgellijm en epoxyhars zowel een lijm opgebracht. Doe dit met vrij
oudere wand herstellen als een dunne tegellijm van watervasnieuwe wand bouwen.
te kwaliteit zodat je die er met
een kwast op kan schilderen. Je
krijgt dan geen scherpe randen

of punten. Peter heeft de tweede laag met doorgekleurde tegellijm gedaan. Dan heb je vast
een basiskleur. Je kunt tegellijm
kleuren met cement kleurstof.
Als de tegellijm goed droog is,
kan je beginnen met de epoxy.
Breng twee lagen epoxy op. Peter heeft de eerste laag eerst laten drogen alvorens de tweede
laag op te brengen. Ton heeft
echter goede resultaten gehad
met nat-op-nat. Je laat dan de
eerste laag drogen tot die nog
kleverig is en brnegt dan al de
tweede laag op.
Wat heb je nodig voor een ﬂinke
bak:
•1 kg epoxy en 0,5 kg harder.
De Mengverhouding is 2:1 (in
gewicht).
•Gebruik een wegwerp mengkom en een huishoud weegschaal om de twee componenten bij elkaar te brengen. Eerst
de epoxy en dan de halve hoeveelheid harder. Omdat je een
verwerkingstijd hebt van 45 minuten, maakte we over het algemeen 200 gram epoxy met
100 gram harder. Meng dit naar
eigen keuze met epoxy kleurstof, die je ook bij de leveranciers voor epoxy kan kopen.
Goed roeren is essentieel. Als
het niet goed gemengd is, hardt
het niet goed uit.
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als glas. Het is dan volledig wa•Peter heeft daar weer een paar deren.
eetlepels tegellijm doorheen •Alle materialen staan weerge- terbestendig, heeft een neutrale
geroerd. Je kunt tegellijm door geven in ﬁguur 2. Let erop je- geur en geen oplosmiddelen

Figuur 1

Figuur 2
de epoxy roeren totdat je een
dikte van ketchup hebt of iets
dunner. Het voordeel is dat de
epoxy daarna minder glimmend
is onder water.

handen, ogen, bril en kleding
goed te beschermen. Alle materialen zijn te koop bij de bouwmarkt en bij de leverancier van
epoxyhars.

Het levert een mooie en harde
achterwand op. Na bijna een
jaar is er bij Peter nog geen
spoortje van schade te zien.
Een aanrader dus.

•Je kunt de epoxy met een weg- •Het hardt binnen 24 uur transwerpkwast eenvoudig opschil- parant uit en het wordt zo hard
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Hettuincentrum
complete

Jubileum en evenementen
Oproep van
het bestuur:
De jubileumtentoonstelling
2018

W

e
willen heel
g r a a g
weten wie ons hierbij gaan helpen. Wat
we nodig hebben zijn
een aantal mensen die
gaan helpen bij de organisatie (materialen,
sponsors, planning etc.)
en een ﬂink aantal mensen die in de tweede helft
van 2018 ons gaan helpen bij bouw, onderhoud
en afbraak. We horen
graag wat je wilt en kunt
doen.

Evenementen 2017
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
18 november: Vivarium 2017
18 november: Uitslag Landelijke Huiskeuring NBAT

Het zou fantastisch zijn als
we er weer met zijn allen
een grote happening van
gaan maken. Zoals al eerder
aangegeven is de doelstelling
één mega-aquarium (10 - 15
meter x 50 x 70) te gaan maken. En we weten intussen dat
dat haalbaar is.
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Beginnen met Aquascapen
Hoe het begon...

N

a redelijk wat jaren
met Hollandse gezelschapsaquaria te hebben gestoeid, is mijn interesse gewekt voor aquascaping.
Dat spreekt veel meer tot de
verbeelding en raakt me meer
dan "het geordende perkgoed".
Mijn poging van de eerste
aquascape (hier rechts boven)
haalt het in de verste verte niet
bij de perfectie van die van Filipe Oliveira. Dat is helemaal
geen probleem.
Als je nooit hebt meegedaan
aan een autorace, hoef je ook
niet te verwachten dat je er
direct één wint. Desalniettemin heb ik in dit aquarium van
20x20x20cm toch wat ervaring
op kunnen doen, maar is het
mij niet gelukt om de layout tot
een goed einde te volbrengen.
Ik beschikte gewoonweg niet
over de goede materialen en
know-how. Er was een serieuzere aanpak nodig en een behoefte aan betere materialen.
Ik heb daarop veel onderzoek
gedaan met als belangrijke

vraag: hoe doen die Japanse aquascapers dat toch? In
de reguliere aquariumzaken
kon ik niet de kwaliteit vinden
waar ik naar op zoek was en
de producten die professionele aquascapers gebruikten. Als
gevolg van het gebrek aan fatsoenlijke materialen, alsook de
kennis voor aquascaping, ben
ik vervol-gens zelf producten
van ADA gaan importeren en
heb me volledig gestort op het
inwinnen van zo veel mogelijk
informatie.
Een half jaar later (begin 2013)
ben ik gestart met een nieuwe
layout in ditzelf-de 20x20x20cm aquarium, maar dan met
Aqua Soil Amazonia van ADA.
Wat me voorheen nooit was
gelukt met het laten groeien
van een veldje Hemi-anthus
callitrichoides, lukte nu zonder
enige moeite. Een aquarium
met kalk-houdende steen, zonder ﬁlter, zonder CO2, zonder
verwarming en altijd algvrij!
Magisch was het en ontzettend
bevredigend, aangezien dit
met een zand of grindbodem
nooit was gelukt. Het succes

schrijf ik volledig toe aan het
Aqua Soil van ADA en gebruik
dan ook nooit meer iets anders!
Hoe het verder is gegaan
Overtuigd van de ongekende
prestaties van dit product, wat
in Nederland vreemd genoeg
vrijwel niet gebruikt werd/wordt,
ben ik ook helemaal weg van
de kwaliteit van andere ADA
producten. Hoewel in toenemende mate aquariumliefhebbers er gelukkig kennis mee
weten te maken, is het veelal
weggelegd voor de ﬁjnproevers
en mensen die kwaliteit weten
te waarderen. De prijs/kwaliteit
verhouding ligt in dezelfde verhouding als de producten van
het huis-merk of van andere
fabrikanten. Dat wil zeggen; je
betaald er iets meer voor, maar
krijg er ook een betere kwaliteit
voor terug.
Voor de beginnende aquascaper kan het wel allemaal wat
kostbaar worden. De vraag die
ik zou willen stellen is: Wil je
direct de formule 1 winnen? Of
neem je voorlopig genoegen
met het meedoen met straat-
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race? En wat mag het verwachte succes gaan kosten?
Op www.azaqua.nl heb ik inmiddels een assortiment samengesteld waar zowel de beginner als professional in zijn
of haar behoefte wordt voorzien. Ik vind het erg leuk om in
een positie te zijn om andere
aquariumliefhebbers van goede producten en informatie te
voorzien. Dat is ten alle tijden
het uitgangspunt van Azaqua:
Zorgen dat je plezier hebt en
successen blijft behalen! En ik
ben eigen-lijk best wel trots op
het label "ADA 250 item shop"
alsook om de eerste te zijn
die producten van o.a. Do!aqua, Daytime LED, Twinstar en
Flexi Mini op de Ne-derlandse
markt heeft geïntroduceerd.
Op het gebied van hardscape
is het aanbod eveneens zeer
uitgebreid, waardoor voor ieder
wat wils is te verkrijgen om een
droom lay-out mee te maken.
In de volgende pagina's hoop
ik dan ook informatie te bieden
die helpt bij het maken van een
passende keuze bij de aanschaf van producten. Aangezien ik daar zelf ook mee heb
geworsteld, hoop ik die ervaring te kunnen delen. Waar kan
op bespaard worden? Wat is
noodzakelijk? Wat kan in later
stadium worden aangeschaft?

Al met al is het maken van bewuste keuzes belangrijk, zodat
er niet onnodig geld wordt verspild en miskopen worden vermeden. Geld kan immers maar
één keer worden uitgegeven,
dus wees slim en doe je voordeel met de informatie in de
volgende artikelen.
Voordat we ergens aan beginnen, is het wel zo handig om
te weten waaraan je precies
begint. Aquascapen is ontstaan door het werk van Takashi Amano. Die noemde zijn
manier van aquarium inrichten
een “Nature Aquarium”. Geïnspi-reerd op voorstellingen in
de natuur, waarbij natuurlijke
decoratiematerialen zoals hout
en stenen een sfeer uitademen
van een natuurlijke omgeving.
Bij-voorbeeld dat van een regenwoud, rivierbedding, jungle
etc. die hij had be-zocht. De balans tussen de soorten planten,
zoals lichtbehoeftige planten
op open plekken en schaduw
minnende planten onder overhangende hardscape, is overeenkomstig met hoe we het in
de natuur aantreffen.
Het verschil met een “biotoop
aquarium” is de schaal. Bij een
biotoop wordt alles 1:1 uit de
natuur nagemaakt en in het
aquarium vertaald. Bij een Nature Aquarium gaat bij wijze van

spreken het hele regenwoud in
een kleiner aquarium. Het hoeft
hier dus niet biotoop-correct te
zijn, want de natuurlijke sfeer
die het aquarium uit-straalt is
immers het belangrijkste. De
tegenwoordig populaire naam
Aquascapen is in de basis niets
anders dan “een aquarium inrichten”. De term is afge-leid
van het Engelse “landscaping”
en beschrijft zoiets als "een
landschap ge-stalte geven".
Hoewel de grens met het Nature Aquarium erg dun is, wordt
er bij het aquascapen dus met
name "een landschap nabootsen onder water" be-doeld. Het
aquarium is dan ook meer gericht op de voorstelling en de
planten, dan op het verzorgen
van dieren.
Wat het zo ongelooﬂijk mooi
maakt, is de samenkomst van
diverse disciplines. De kennis
van waterkwaliteit (biologie,
chemie), de techniek, het creatieve as-pect en de verzorging maken het op verschillende vlakken interessant. Niet
ie-dereen die aquariumplanten
mooi kan laten groeien is ook
goed in het opbou-wen van een
hardscape en andersom.
Is aquascapen duur?
Deze vraag komt erg vaak
voorbij, maar dat is voor iedereen natuurlijk zelf te bepalen.
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Het valt in dezelfde categorie
als: Is een hond duur? Is een
schilderij duur? Of is een willekeurige andere hobby duur?
Vooraf aan het beginnen met
aquascapen, moet in ieder geval worden bedacht hoe leuk
het is of zal zijn. Het gebeurt
vaak genoeg dat er wordt begonnen in de wilde weg, met
veel problemen en dat het
aquarium na 2 maand al weer
op marktplaats verschijnt.
Wees daarom voorbereid en
ingelicht. Weet in te schatten
wat er te gebeuren staat, wat
er fout kan gaan en wat de
valkuilen zijn. Op deze manier
kan veel geld en leed worden
bespaard.
Hoewel het uiteraard niet te
voorkomen is dat er beginnersfouten zullen wor-den gemaakt,
want het is een leerproces.
Het loont echter om de juiste
pro-ducten aan te schaffen en
zo veel mogelijk informatie te
verzamelen. Onnodig geld uit
geven aan zaken die niet nodig zijn, draagt niet bij aan het
plezier in de hobby. Weet waarop te besparen valt. Dat geldt
zeker voor beginnende aquascapers. Ook met een klein budget zijn hele mooie resultaten
te behalen. In veel gevallen
kan het ook verstandig zijn om
eerst te gaan sparen, in de tus-

sentijd veel research doen en
vervolgens goed te beginnen.
Naarmate de eisen aan het
materiaal hoger worden, kan
altijd worden uitgebreid naar
betere pro-ducten. Bedenk dat
geen enkele fotograaf is begonnen met de duurste camera, geen enkele automobilist
met de duurste auto en er moet
natuurlijk wat te dromen overblijven ;)
Weet je nog niet zeker of aquascapen wat voor jou is? Ga dan
in eerste instantie voor budget,
zodat er een niet al te groot ﬁnancieel risico is. Ben je al enthousiast aquari-aan en wil je
het nu eens goed aan pakken
en ben je van plan om nog jaren door te gaan? Dan kan het
geen kwaad om te investeren
in kwalitatief en duurzame verantwoorde aankopen.
Waar is inspiratie te vinden?
Waarschijnlijk is het enthousiasme aangewakkerd door
beelden van aquaria op het
internet of door het aquarium
van een kennis. Wanneer het
besluit is genomen om zelf
ook zo'n kunstwerk in huis te
nemen, zijn de mogelijkheden
eindeloos. Het is dus belangrijk om te achterhalen hoe het
aquarium eruit moet gaan zien.
Zelf heb ik erg veel baat gehad
bij het doorpluizen van IAPLC

contest books, maar ook de
AGA website is een onuitputtelijke bron van inspiratie. (http://
showcase.aquatic-gardeners.
org/) Klik een jaartal aan en vervolgens op “view entries” en de
eerst komende uren zullen vol
verwondering achter het beeldscherm worden doorgebracht.
Bij het zien van de prachtige
foto's met fraaie kunstwerken,
zal het ene aquarium meer in
de smaak vallen dan de andere. TIP: sla alle foto's of links
op.
Daaruit komt dan vanzelf naar
voren welke stijl het meeste in
de smaak valt. Het is absoluut
geen schande om lay-outs of
onderdelen van lay-outs te kopiëren. Als extra bonus kan het
jury commentaar worden gelezen om zelf ook beter naar een
aquarium te leren kijken. Als de
voorkeur uitgaat naar inspiratie
halen uit bewegende beelden,
neem dan sowieso een kijkje
op YouTube bij het ADAVIEW
channel.
Bij het bestuderen van de foto's
zal ook opvallen dat de vissen
maar vrij spaar-zaam aanwezig zijn. Vissen zijn voor een
aquascape essentieel voor het
biolo-gisch evenwicht, maar
in het complete plaatje meer
een bijzaak. Zelf vraag ik mij
ook altijd af, wanneer ik in het
AV De Siervis - pagina 16

bos loop, waar toch alle dieren
zijn. Boven-dien is de spanning
van het ontdekken van dieren
in een aquarium vele malen
leuker dan wanneer ze op een
presenteerblaadje worden getoond.
Leer van de meesters en van
andere enthousiaste liefhebbers. Volg bijvoor-beeld op
Facebook de groepen Nordic
Scapers, Aqua Design Amano,
ARNA Aquascaping, AquaScaping Aquagoin. En zo zijn
er nog tal van andere groepen waar inspiratie en kennis
vandaan te halen valt. Wees
ook van harte welkom op het
aquascaping-forum.nl om al je
vragen te stellen en van anderen te leren.
Voordat er kan worden begonnen met aquascapen en het inrichten en opbou-wen van het
aquarium, is het belangrijk dat
alle benodigde techniek in huis
is. Hiervoor zijn op de webshop
ontzettend veel producten te
vinden, ieder met zijn eigen karakteristieke eigenschappen.
Op deze pagina zal meer informatie worden verstrekt die zal
helpen bij het uitzoeken van de
juiste benodigdheden.
Nu het enthousiasme daar is
en de droom lay-out in gedachten al is vormgegeven, is het

tijd voor de volgende stap. In
de eerste plaats is een aquarium nodig. Het gekozen formaat
hangt af de beschikbare ruimte
in de kamer. Vaak wordt gedacht dat groter altijd beter is,
maar dat hoeft zeker niet altijd
het geval te zijn. Groter brengt
meer kosten en meer onderhoud met zich mee. In deze
creatieve tak van sport geldt
"oefening baart de kunst". Voor
velen is het plannen en inrichten van een aquarium het leukste onderdeel. Het is dan ook
zeer gebruikelijk om bijvoorbeeld ieder jaar van lay-out te
veranderen. De nieuwe layout wordt dan nog mooier dan
de vorige. Een klein aquarium
heeft dan als grote voordeel
dat het gemakkelijk is om te
bouwen naar een nieuwe layout, zonder al te hoge kosten
en veel moeite.
Het kiezen van het aquarium
Aquaria zijn er vele soorten
en maten. Een dicht aquarium
met lichtkap en/of frame zijn
prima, maar hebben als nadeel
dat het aquarium een afgebakend object in de ruimte is. Een
open aquarium zal vele malen
meer uitstraling hebben naar
de ruimte waar het aquarium
in staat. Het gevoel dat men
“dichter in contact met de natuur staat” zal met een open
aquarium sterker zijn. Het na-

deel is dat er meer water zal
verdampen en dat huisdieren
als katten van de vissen zullen
gaan smullen. Vermijd in alle
gevallen de ingebouwde ﬁlters.
Die zullen altijd storend in de
weg zitten en bovendien kostbare ruimte in het aquarium in
nemen.
Ook het gebruik van een achterwand met reliëf zal altijd afbreuk doen aan de optische
schaal. Als beginner is het lastig om op de details te letten,
maar een aquarium van optiwhite glas, zonder storende
kitranden, stabilo’s of andere elementen heeft echt een
meerwaarde. Van een aquarium mag worden verwacht dat
deze bij normaal gebruik vele
jaren mee zal gaan. De initiële meerkosten van een kwalitatief goed aquarium, zal over
de jaren dat men er plezier van
heeft dus een waardevolle investering blijken.

Voor u gelezen op de website
van http://www.azaqua.nl/

Volgende maand het slot van
dit verhaal

@@@@@
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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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