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Uitnodiging
Wij nodigen u graag uit voor de uitslag van:

Huiskeuring 2019
door Dhr. B Rozier

Datum:
Aanvang:
Plaats:
hout

maandag 4 november 2019
20.00 uur
MEK, Veerseweg 100 te Ooster-

D

eze avond staat in het teken van de uitslag van
de jaarlijkse keuring. In oktober hebben we een
aantal leden mogen bezoeken samen met keurmeester B. Rozier. Deze avond zullen we u de resultaten
van dit bezoek laten zien en zal de keurmeester zijn bevindingen met ons delen.

Graag zien we u maandag 4 november a.s.

D

Bakkenschouw

eze maand organiseren we wederom een Bakkenschouw. Een van onze leden, Mark Dijkers,
heet u op zaterdag 16 november a.s. van harte welkom. Zijn huis en aquarium staat ter onze beschikking, dwz we zijn welkom om te komen kijken.
Een mooie kans om ‘live’ een aquarium uit onze vereniging te zien.
Adres: kwartelstraat 22 4901AD Oosterhout
Aanvang: 15.00 uur
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Verslag van de
verenigingsavond
van
7 oktober jl

E

r zijn van
die avonden
die
voor uw secretaris
moeilijk zijn om te
beschrijven.
Niet
omdat ze niet mooi
of informatief zouden
zijn, maar meer omdat we de avond over
Suriname van Hans
Meulblok en Theo van
Meegen meer als een
beleving kunnen beschouwen.
Het was een mooie
compilatie van foto,
film en geluid. Van landschap en individuele dieren. Een beleving met
een temperatuur van 32
graden, want dat is het
zo’n beetje meestal in Suriname.
Hoe organiseer je eigenlijk
een trip door het oerwoud
van Suriname. In de reisgidsen kom je zoiets eigenlijk

niet tegen. Hotels zijn in de jungle niet bestaand of heel zeldzaam. Welnu, je regelt zelf je
vlucht naar Paramaribo. In Paramaribo zijn kleine bureaus,
meestal zelfs éénmanszaken,
die de trips organiseren. Je
krijgt dan een gids mee, een
busje, hangmatten en een
groot zeil. Daarnaast een kist
met ijs en eten en drinken voor
een week. Winkels en restaurants zijn er in de jungle niet.
Het alternatief is zelf vis vangen of een ander dier schieten, maar daar zijn wij meestal
niet zo bedreven in. Als de weg
er niet meer is, stap je over in
een lange korjaal, een boot gemaakt uit één boomstam.
Alle spullen wel meenemen.
Iedere nacht moet je dan weer
zelf van takken en het zeil een
onderkomen maken en slapen
in je hangmat. En als de korjaal niet verder kan door een
stroomversnelling, dan wordt
het sjouwen.
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Goed nieuws, de bootsman is
ook de kok en die maakt rijst
met kip, of kip met rijst of…..
Maar dan heb je ook wat. Vooral omdat je ook in de nacht in
het oerwoud bent, zie je met je
zaklantaarn een overvloed aan
kikkers, padden en bijzondere
insecten. Maar overdag is er
ook veel te zien. Veel insecten,
regelmatig een slang, kaaimannen in het water, otters in
het water en zelfs een jaguar.
En niet te vergeten, hele mooie
watervallen.
En natuurlijk vissen. Veel cichliden van soorten die we niet in
onze aquaria zien omdat ze te

groot zijn, maar ook bekende
soorten zoals Cichlasoma’s,
ruitenvlekzalmen, piranha’s en
nog veel meer.
Hans en Theo hadden veel onderwater filmopnames en wat
je dan weer ziet, zoals we ook
in andere tropische regio’s over
de wereld hebben gezien, dat
waterplanten een uitzondering
zijn. Onderwater zien we een
landschap van zand, bladeren
en veel hout. Dat is waar onze
vissen leven.

Anaverovellen, Marie Blanche
vallen, Ananasberg, Voltberg,
Kwai Kwai, Ralleighvallen en
het Brokopondo stuwmeer.
Goede reis.
Peter van der Ark

@@@@@

Wat kunnen we er nog meer
over zeggen. Mocht u die kant
op willen, denk dan eens aan
plaatsen als Kaboerikreek,

Vraag

M

ijn man zoekt stenen
potjes voor zijn plantjes.
Heeft u dergelijke potjes,
dan zou ik ze graag van u overnemen.
De foto laat zien wat hij er mee
doet.
groet,
Ina Terlouw
ina.terlouw@gmail.com
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Hettuincentrum
complete
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Uitslag Landelijke
Keuring NBAT

A

fgelopen maand werde de uitslag bekend van
de Landelijke Keuring 2019 van de NBAT. Namens onze vereniging mocht Sjaak Kleinloog
deelnemen aan de kering in de categorie A1 (gezelschap. Sjaap behaalde met zijn aquarium een mooi 10e
plaats waarvoor we hem van harte willen feliciteren!
Overigens bleek het voor een aantal supporters moeilijk
te zijn om de uitslaglocatie te bereiken. Doordat een paar
snelwegen vast stonden, hebben een aantal leden Maarn
nooit weten te bereiken. Jammer natuurlijk, maar doet gelukkig niets af van dit mooie resultaat.

Activiteiten

O

Vivarium

p 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
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Avonturen in de bak

D

at was wel even schrikken, toen ik van vakantie thuis kwam.De hele
bak zat onder de draadalg.
Voordat ik wegging, had ik ervoor gezorgd, dat de planten
uitgedund waren, dat ze niet te
hoog waren, ruiten schoongemaakt en de voederautomaat
ingesteld enz. In mijn idee kon
er dus niets misgaan.

houden. Ik denk dan maar zo:
als de vissen maar op tijd hun
droogje krijgen (natje is in dit
verband niet noodzakelijk, dat
hebben ze genoeg), dan zien
we wel weer als we thuiskomen.
Zoals u bekend is, is draadalg
aardig te verwijderen met een

Nou ja, de planten
zouden wel gegroeid zijn en de
voorruit zou wel
wat bealgd zijn,
maar ik had niet
gerekend op een
zo grote
explosie
van
draadalg.
De voederautomaat had zijn
werk prima gedaan, dat kon ik
zien aan de hoeveelheid voer
die hij had gebruikt. Mijn buren
kunnen een gup nog niet van
een haai onderscheiden, dus
ik hoef hen niet te vragen om
mijn aqua- rium in de gaten te

oude tandenborstel, dus toen
we de caravan en de auto hadden uitgeladen en alles weer
zo’n beetje op zijn plaats terug
hadden gezet, zou ik aan het
aquarium beginnen, maar het
was inmid dels etenstijd geworden en ik ging maar wat bij de

Chinees halen. Nou ja, u begrijpt het al: ik had toen geen
zin meer om die bak overhoop
te halen. Ik sprak met mijn
vrouw af, dat ik dat de volgende morgen zou doen.
Eigenlijk zinde het me niet om
nog een dag te wachten, maar
ik had een lange reis achter de
rug en je staat ervan versteld hoe
veel er uit zo’n caravan komt, dus
dan toch maar tot
morgen wachten.
De hele avond zat
ik met een schuin
oog naar de bak te
kijken en hield mezelf voor, dat het
morgen best wel
kon; die ene dag
kon er ook nog wel
bij.
Toen we naar bed gingen, kon
ik de slaap moeilijk vatten. Die
draadalg zat me behoorlijk
dwars. Eindelijk viel ik in slaap
en u voelt het al aankomen:
ik droomde van niets anders
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dan draadalg. De hele kamer
en slaapkamer zaten vol en
het groeide maar en groeide
maar. Ik raakte er zo langzamerhand in ver strikt. Ik kon me
niet meer bewegen en met een
kreet schrok ik wakker.
‘Wat doe je nou?’ vroeg mijn
vrouw verschrikt. ‘Maak me
los!’ schreeuwde ik. Gelukkig
kwam ik snel bij mijn positieven
en vertelde mijn vrouw wat ik
gedroomd had. ‘Je moet morgenochtend maar gauw aan je
bak beginnen’, zei ze.
Ik keek op de klok en het was
al bij half zes. ‘Ik ga eruit’, zei
ik vastberaden, ‘ik ga aan mijn
bak beginnen. Ik kan toch niet
meer slapen’. ‘Nou, ik ga nog
even verder hoor’, zei mijn
vrouw.
Beneden gekomen zette ik de
tijdklokken op ‘aan’ en bij nader
inzien viel de draadalg best wel

mee. Ik pakte de tandenborstel
en toog aan het werk.
Nadat de draadalg verwijderd
was, begon ik aan het fatsoeneren van de planten. Inmiddels was mijn vrouw beneden
gekomen, want het begon al
licht te worden buiten. ‘Nog
even de voorruit schoonmaken’, zei ik, ‘dan ben ik klaar’.
Toen dat gebeurd was, zag ik,
dat ik toch wel zo’n drie uur aan
het rommelen was geweest. Ik
vind dat rommelen in je bak eigenlijk wel leuk. Nou ja, logisch
natuurlijk, anders begin je niet
aan een aquarium!
Ik wilde toch wel graag verschoond blijven van een toename van draadalg, dus belde
ik mijn broer maar eens op, die
ook een verwoed aquariaan is.
Hij vertelde, dat hij deze ‘plaag’
ook wel eens gehad had en
was toen over turf gaan filteren

en had een aantal malen het
water ververst. Dit had bij hem
voortreffelijk geholpen.
Ik ben daar toen ook maar toe
overgegaan en na een aantal
weken was ik inderdaad aardig
van die alg af. Ik moet het wel
in de gaten houden en zodra ik
maar denk, dat ik wat zie, meteen met de tandenborstel in de
bak.
Hoe zal het zijn als ik weer
eens van vakantie terugkom?
We wachten maar af. Ik heb
me voorgenomen om daar niet
meer over in te zitten, want na
een paar uur werk heb je toch
weer
een prachtige onderwatertuin,
waar je elke keer weer van geniet.
Uit: Aquarius Leeuwarden.
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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.

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

Deze nieuwsbrief komt mede
tot stand door de bijdrage van onze
adverteerders.
Dank daarvoor!
AV De Siervis - pagina 19

