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Wij nodigen u graag uit voor een lezing met als onder-
werp:

De Surinaamse diaman-
ten in het oerwoud

door Hans Meulblok en Theo van Megen

Datum: maandag 7 oktober 2019
Aanvang:  20.00 uur
Plaats:  MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

In deze show nemen de sprekers u mee naar het Suri-
naamse oerwoud en tonen u de diverse locaties die ze 
in wisselende samenstelling bezocht hebben door de 

jaren heen. Met veel film opnamen van het prachtige oer-
woud, onderwateropnamen van vissen die wij in ons aquari-
um houden, nacht kikkers, Pijlgifkikkers, Slangen en andere 
reptielen. Ze laten de habitat van vele kikkers en hagedis-
sen zien. Een grootte verscheidenheid aan planten, o.a. 
Bromelia’s en Tillandsia’s, dewelke wij in ons terrarium kun-
nen houden, passeren de revue. Suriname kent ook een rijk 
vogelleven, vele vertegenwoordigers hiervan komen voorbij 
gevlogen. Natuurlijk worden ook de mensen welke in het oer-
woud leven, zoals de Boscreolen en indianen, niet vergeten.

Dit alles en meer laat u een prachtige avond beleven met vele 
handvatten voor de verzorging van vissen, kikkers en hagedis-
sen in ons aquarium of terrarium..

Graag zien we u maandag 7 oktober a.s.

Uitnodiging
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Va k a n t i e 
v o o r b i j , 
weer naar 

het baasje toe. Wie 
kent niet het beken-
de liedje. 

Voor het bestuur van 
de Siervis betekent 
het ook weer een pro-
gramma samenstel-
len voor het komende 
jaar. De vraag is altijd 
hoe je een beetje origi-
neel kan blijven. Wat is 
er voor nieuws te bren-
gen? 

We bedachten ons dat er 
heel veel nieuws bij onze 
leden zit. Daar hoor je zo 
tijdens het bouwen van 
het tentoonstellingsaqua-
rium vorig jaar. Want wat 
weten we eigenlijk van de 
aquaria van onze leden. Ja 
we kennen er een paar die 
meedoen met de keuring. 
Maar de andere bakken zie 

Verslag van de 
verenigingsavond 

van
 2 september jl

je eigenlijk bijna nooit. En dat is 
jammer, want het nieuws staat 
eigenlijk om de hoek. 

Daarom gebruikte enkele be-
stuursleden de rustige tijd in 
de zomer om bij een aantal 
mede leden langs te gaan en 
de aquaria te fotograferen en 
filmen. En ons vermoeden was 
waar. Vrijwel alle leden hadden 
wel iets bijzonders om te laten 
zien of hadden voor een pro-
bleem een originele oplossing 
bedacht. 

Tijdens de verenigingsavond 
konden we de bakken laten 
zien van Henry Govaerts, Wim 
Jonk, Ton van Tilburg, Ludo 
Stroeken, Daniel Aarts, Ron 
van Schijndel en Wil van der 
Sande.

We gaan wat foto’s laten zien 
van iedere bak, maar laten we 
ook even van ieder bak of eige-
naar wat bijzonders vermelden.
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• Bij Henry zagen we een 
bijzondere bloem van de wate-
rui Crinium calamistratum. Een 
mooi vuistgrote witte bloem. 
Nog nooit eerder gezien

• Ook zwemt 
bij Henry een school 
van een bijzonde-
re vis rond. Sawb-
wa resplendens. 
Lijkt een beetje op 
een Rasbora. De 
mannen met een 
mooie rode neus en 
staartvin, maar de 
vrouwen zodanig 
kleurloos dat men 
vroeger dacht dat 
het aparte soorten waren. Bij-
zonder aan deze soort is dat de 
vissen geen schubben hebben.

• Bij Henry en Wim zagen 
we een Eheim voorfilter die er 
voor zorgt dat je filter niet ver-
vuilt. Heel handig, maar door 
zijn grootte wat lastig uit het 

zicht weg te werken. Een schot 
in je achterwand zou daarbij 
een oplossing kunnen zijn.

• Bij Wim trof ik een Twin-
star nano. 
Een wat 
merkwaar -
dig apparaat 
dat met elek-
trolyse een 
soort mist 
van - naar 
we denken 
– zuurstof 
maakt. Het 
zou algen 
voorkomen 

en, dat moet ge-
zegd, de bak van 
Wim is nagenoeg 
algenvrij.

• Bij Ton trof-
fen we een mooie 
school Congozal-
men die was over-

g e n o m e n 
van de ten-
toonstelling. 
Wat zijn ze 
mooi gewor-
den. Maar 
hij is ook 
de eigenaar 
van een 

groep Barbus schuberti van 
ruim 4 jaar oud. En dan worden 
ze mooi!

• Technisch had Ton een 
intelligente oplossing om water 
van zijn bak af en aan te voeren 
via de nabijgelegen keuken. 
(zie de foto). Het is een zoda-
nige combi van koppelingen 
en kranen dat je via dezelfde 
slang het water kan afvoeren 
en aanvoeren.

• Ludo heeft in zijn bak 
een hele mooie groep steurgar-
nalen en ook een groep oranje 
Ancistrus. Dit zijn allemaal die-
ren die van groente houden. Bij 
voorkeur komkommer  en cour-
gette. Hoe zorg je ervoor dat 
dat toegankelijk voor de dieren 
blijft en geen rotzooi geeft. Heel 
simpel. Je koopt bij de blokker 
een soort kurketrekker achtig 
ding dat bedoeld is om munt in 
de thee te houden en er weer 

Het aquarium van Henry Govaertss

Waterui crinium cala-
mistratum

Het aquarium van Wim Jonk



 Het complete    tuincentrum
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uit te halen. Je kan er echter 
ook een paar kurken aan ma-
ken en het geheel laten drijven 
met de groente eraan. Vinden 
de dieren heerlijk en het gaat 
helemaal op.

• Daniel is onze zeewa-
ter aquariaan. En hij kon weer 
bevestigen. Een zeewaterbak 
vraagt weinig onderhoud. Hij 
toonde enige bijzondere ko-
ralen en weekdieren en hun 
eigenaardigheden. Een ane-
moon is bijvoorbeeld een dier 
en geen plant. Bijgevolg gaat 

hij daar staan 
waar hij dat 
wil. En je 
kunt natuur-
lijk proberen 
hem ergens 
anders te zet-
ten, maar ge-
durende de 
nacht “loopt” 
hij gewoon 
weer terug. 

Ook toonde Daniel hoe hij filtert 
en gebruik maakt van algen in 
zijn filter. Door 
deze algen, is 
zijn nitraat en 
fosfaatgehalte 
nagenoeg nul.

• Een bij-
zondere intro-
ductie kwam 
van Ron van 
Schijndel. Hij 
heeft een ripari-
um. Dat is een vrij laag aqua-

rium, open 
aan de bo-
v e n z i j d e , 
waar door 
middel van 
kleine bak-
jes water 
minnende 
l a n d p l a n -
ten in gezet 
worden. Je 
krijgt dan 
een aqua-

Het aquarium van Ton van Tilborg

rium waar bovenuit dan een 
weelderige groene compositie 
groeit. Een combi van land en 
water. Omdat dit niet eerder bin-
nen de vereniging is getoond, 
hebben we Ron gevraagd hier 
met ons een doe-avond aan te 
gaan besteden. En daarmee 
heeft hij ingestemd.

• Het laatste aquarium was 
niet de minste. De bak van Wil 
van der Sande  is een beauty.  
Hij heeft een hele mooie groep 

van de rode Scalare en het lijkt 
ons een bak die we toch echt 
in de bakkenschouw moeten 
gaan opnemen. Wil heeft hard 
gewerkt aan een mooie achter-
wand en die is zodanig gecon-
strueerd dat zowel de in- als 
de uitstroom van water van en 
naar de filter volledig onzicht-
baar is. Ondanks dat wordt het 
aquarium goed gefilterd. Een 
technisch hoogstandje. 

Het was een avond met veel 

Het aquarium van Ludo Stroeken

Het zeeaquarium van Daniel Aarts
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leuke nieuwe dingen en het 
massaal aanwezige publiek 
ging tevreden weer naar huis.

Peter van der Ark   

Ron van Schijndel:

Ik ben via Instagram getriggerd om iets met riparium te gaan doen.

Mijn liefde voor aquaria ligt toch meer bij aquascapen met planten i.p.v. daar waar anderen vooral liefhebber zijn van de 
vissen.

Mijn bak is 60cm x 30cm x 30cm waarin een bodem van kleikorrels van mijn oude aquarium zit.
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Zee aquarium van Daniel Aarts

Uit het aquarium van Ton van Tilborg
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Zoals elk najaar organiseren we ook dit jaar weer 
onze jaarlijkse keuring. De keuring zal plaats-
vinden op zaterdag 19 oktober. We hebben 

inmiddels al een aantal deelnemers maar er is zeker 
nog ruimte om mee te doen en jouw aquarium eens te 
laten zien aan een expert van de NBAT.

De keuring zal worden verricht aan de hand van de keur-
wijzer die de NBAT sinds jaar en dag hanteert. Mocht je 
meer willen weten over deze wijze van keuren. Neem dan 
contact op met het bestuur. We zien je inschrijving graag 
tegemoet voor uiterlijk 11 oktober.

Activiteiten

Vivarium

Op zaterdag 2 en zondag 3 november vindt de elfde editie 
plaats van de Vivarium beurs, ook nu weer in het Autotron 
aan de Graafsebaan 133 te 5248 NL Rosmalen. Open 

van 10 tot 17 uur, dagkaarten € 12,50, kinderen tot en met acht jaar 
gratis. Landelijk zijn kortingsbonnen verkrijgbaar waarmee u korting 
krijgt bij de kassa. Parkeren kost € 6,–. Meer informatie volgt op 
www.vivariumbeurs.nl.

Datum: 
zaterdag, 2 november, 2019 - 10:00 tot zondag, 3 november, 2019 - 
17:00

Keuring 2019
Last call!!
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Uitslag 
Landelijke Huiskeuring NBAT 2019 

We zouden het bijna vergeten maar 12 oktober is het weer de dag dat de kampioenen in het 
zonnetje gezet worden. Per categorie (A1, A2/3, B1/2, C1/2 & D1/2) kan er maar een de 
kampioen der kampioenen zijn. Als u mooie vivaria wilt zien en/of uw vereniging deelne-

mer een hart onder de riem wilt steken bent u welkom op deze middag te:

Stichting Sociaal Cultureel Centrum “De Twee Marken” Trompplein 5, 3951 CR Maarn

Programma:
13:00-13:30 uur  Presentatie categorie A1
13:45-14:00 uur  Presentatie categorie C1/2
14:00-14:30 uur  Presentatie categorie A2/3
14:45-15:15 uur  Presentatie categorie B1/2 & D1/2/3 (samengevoegd vanwege laag deelnemers 
aantal)
16:00 uur Uitslag Landelijke keuring
16:30 uur  Uitreiking speciale onderscheidingen ‘t Hoofd & WA Tomey
16:45 uur  Sluiting door voorzitter

Voor de agenda

Op zaterdag 16 novem-
ber organiseren we 
voor de tweede keer 

dit jaar een bakkenschouw. 
Mark Dijkers stelt zijn huis met 
aquarium beschikbaar voor de 
leden van De Siervis van 15.00 
tot 17.00 uur.

Volgende maand volgt meer 
info maar schrijft u deze datum 
in uw agenda?
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Ledeninfo

Contributie (voor het jaar 2019)

Categorie Siervis Siervis + NBAT Siervis + NBAT + 
Het Aquarium (papieren versie)**

lid € 35 € 51 € 76

60 + * € 30 € 46 € 71

jeugdlid € 30 € 38 € 63

huisgenoot € 15 nvt nvt

* Het 60+ lidmaatschap vervalt per 1 januari 2020
** Vanaf 1 januari 2020 is het ook mogelijk om Het Aquarium digitaal te ontvangen.
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

Deze nieuwsbrief komt mede 
tot stand door de bijdrage van onze 

adverteerders. 

Dank daarvoor! 


