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Uitnodiging
Wij nodigen u graag uit voor een lezing over:

Levendbarenden
door Dhr. Leo van de Meer

Datum:
maandag 2 december 2019
Aanvang: 20.00 uur
Plaats:
MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

W

e hebben Leo de volgende vraag voorgelegd:
Waar we naar zoeken is een lezing over levendbarenden die net wat anders zijn dan de
guppen, plaatjes en zwaarddragers, maar die toch met
enige regelmaat in de handel te vinden zijn. Daarnaast
zien we vaak problemen bij het houden van levendbarenden als het gaat over de juiste aantallen in een bak en de
verhouding mannetjes/vrouwtjes.
Leo heeft toegezegd er een mooie lezing over te maken en
we gaan deze avond het resultaat zien en horen. Beloofd
een interessante laatste avond van het jaar te worden.

Graag zien we u maandag2 december a.s.
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Verslag van de
verenigingsavond
van
4 november jl

W

e hebben wel
e e n s
minder belangstelling voor de jaarlijkse verenigingskeuring gehad. Onze
keurmeester, Bram
Rozier, moest op één
dag langs bij 7 van
onze leden. En het
werd een leuke keuring. Niet alleen omdat
hij mooie aquaria te
zien kreeg, maar ook
omdat hij nuttige en opbouwende opmerkingen
kon maken.
Maar ondanks wat aanbevelingen voor verbeteringen her en der was de
kwaliteit van onze aquaria
zo goed dat alle deelnemers een bondsdiploma
mochten ontvangen. Dat
had niet in het minst te maken met de goede gezondheid van het vissenbestand

en de veiligheid rond de aquaria bij onze leden.
En daar gaat het ten slotte om.
Het aquarium van Harrie Broeders is 160 x 50 x 55 en zag er
prima uit ondanks dat het nog
wat herstellend was van een
alg aanval. De planten waren
weer goed aan het groeien en
wat Bram betrof kon het gebruik van een anti-alg middel
gestopt worden. Bram was terughoudend als het gaan om
het gebruik van chemicaliën
tegens algen, met uitzondering van blauwe alg, wat in feite
geen alg is maar een bacterie.
De waterwaarden waren prima
en we zagen in zijn aquarium
Microgeophagus altispinoza,
mooie Leeri’s en ook sluierstaart Danio rerio. Wat sluierstaartvormen betreft, mag dat
volgens de keuringswijzer als
de vis zich maar goed en natuurlijk kan bewegen. Als bijzondere plant zagen we Echinodorus uruguaensis.
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Een soort die best wel groot
kan worden. Leuk om te zien
was dat Harrie de gistmethode gebruikt voor CO2-bemesting. Doe daar wel een wasﬂes
tussen (was dan ook bij Harrie
aanwezig) om te voorkomen
dat gist en suiker direct in het
aquarium kunnen komen.
Eddie Boven Kaarsmaker
heeft een aquarium van 100 x
40 x 40 dat in de muur is gemetseld. De bak heeft een prima plantengroei. Het beeld zou
wat rustiger kunnen worden als
er wat minder soorten gebruikt
zouden worden. Dat geldt dan
zowel voor de vissen als voor
de planten. Maar de vissen
hebben het wel naar hun zin,
zo zagen we de eieren van de
Corydoras sterbai tussen de
planten liggen. Veelbelovend,
want dit is best een dure soort.
De techniek zag er prima uit.
Eddie gebruikt dek-ruiten om
de TL goed droog te houden.
De bak van Sjaak Kleinloog is
een topper die dit jaar ook met
de landelijke heeft meegedaan,
waar Sjaak zeer verdienstelijk
10-de werd. Het is een bak van
165 x 45 x 55 die tussen kamer
en keuken is gebouwd. Dat is
heel mooi maar het is een huzarenstukje als je bedenkt dat
Sjaak de bak vanuit de keuken
moet onderhouden en dus de

inrichting achterstevoren moet
doen. Sjaak werk veel met
meststoffen, maar doet dat zo
gebalanceerd dat de groei van
de planten subliem is. Als bewoners zagen we ook hier Microgeophagus altispinoza en
veel rode garnalen.
Mischa Slob deed dit keer niet
mee met zijn kevers maar met
een aquarium van 100 x 40 x
40. Hij heeft een bijzondere
inrichting die een beetje het
midden houdt tussen een gewoon gezelschapsaquarium en
aquascaping. Heel bijzonder
om te zien. Mischa had een bijzonder mooie groep Rasbora
hengeli, mooie guppen en ook
mooi rode garnalen. Als verbeterpunt liet Bram ons zien dat
de zijruiten van de bak open
waren. Dat is op zich geen probleem, maar dan moet de bak
van die zijruit uit ook een goede opbouw met wat diepte hebben. En dat is best lastig om te
doen.
Ina Terlouw heeft een bak van
100 x 40 x 50 met hele goede
waterwaarden. Blijkbaar komt
er in Zuid Nederland beter
water uit de kraan dan in Dordrecht waar Bram woont. Het
aquarium van Ina is 5-hoekig
en Ina heeft met behulp van
nylondraadjes, die je nauwelijks ziet, hout in het aquarium

laten zweven. Verder groeit er
op ander hout hele grote Java
varen. Zo groot zie je ze maar
zelden. We zagen ook eikenbladvaren, die je natuurlijk kunt
poten, maar ook kan laten drijven waardoor je heel decoratieve wortelvorming krijgt. Als
bijzondere vissen zagen we
mooi uitgegroeide Ancistrus,
ook in Albinovorm.
De goede waterwaarden zagen
we ook terug in de bak van Rinaldo Lips. Een bak van 81 x
36 x 50. Rinaldo heeft de bak
in een witte stijl ingericht. Dat
wil zeggen, witte steen en witte
achtergrond. En zo gek is dat
niet. Kijk eens hoeveel wateren er rond kwartsrotsen zijn.
Vissen en planten zagen er allemaal bijzonder goed uit. Rinaldo concentreert zich vooral
op labyrint vissen zoals Colisa
(nu Trichogaster) lalia en chuna. Vissen die je eigenlijk veel
te weinig ziet. Let wel op. Als
ze eens nest hebben kan er
snel een conﬂict ontstaan met
andere verwante soorten. Verder zagen we mooie Japonica
garnalen, een soort die groter
is dan de rode vuurgarnalen en
een uitstekende verdelger is
van pluisalg. Bram constateerde hetzelfde zijruitprobleem als
hij ook bij Mischa zag. Met enig
verbergwerk voor de apparatuur zou dat de bak nog mooier
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Hettuincentrum
complete

maken.
En ten slotte Eduard Sandig.
In zijn winkel staan 4 aquaria,
die in totaal een cirkel vormen,
maar in 4 “taartpunten” zijn verdeeld. De maat van een “taartpunt” is 80 x 70 x 60. In één van
de taartpunten heeft hij een bijzonder biotoop gemaakt. Dat is
het biotoop voor Gastromyzon.

Deze Aziatische vis komt voor
tussen de rotsen van snelstromende beken. Eduard heeft dit
biotoop heel mooi nagemaakt
met daarbij natuurlijk de nodige stroming. In deze bak een
twintigtal Gastromyzon’s en
een groep Chinese danio’s die
in hetzelfde biotoop vorkomen.
(Wist u overigens dat de originele Chinese danio door ver-

vuiling in de natuur is uitgestorven? Zuinig zijn dus op deze
vis). Bram was bijzonder enthousiast over deze bak. Echt
bijzonder.
Peter van der Ark

Uitslag verenigingskeuring De Siervis 2019
Naam

totaal

Biologisch

Cat

1

Sjaak Kleinloog

392,5

63,5

A1

2

Eduard Sandig

392

63,5

A2

3

M.A. Slob

384

62,5

A1

4

Eddie Boven Kaarsmaker

382

62,5

A1

5

Rinaldo Lips

380

62,0

A1

6

Harrie Broeders

379,5

62,0

A1

7

Ina Terlouw

378,5

61,5

A1
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Nieuwjaarsbeurs

E

ind januari is het weer zover, de inmiddels traditionele Nieuwjaarsbeurs. Na een succesvolle
versie in 2019, zijn we erop gebrand dat ook
de komende versie een succes wordt. En het is een
succes in onze ogen als we na aﬂoop kunnen constateren dat we nog steeds een van de leukste beurzen op
aquariumgebied van Nederland zijn.
Maar zover is het nog niet uiteraard. Daarvoor moet nog
wel eea gebeuren. We zijn weer goed op weg, de meters
aan stands worden goed gevuld op dit moment, maar er
kan nog steeds wat bij. En we hopen ook dit jaar weer op
uw hulp. Op zaterdag 25 januari voor de opbouw, maar
ook op 26 januari tijdens en na de beurs. Een ding willen u
beloven: we make er weer een gezellige activiteit van voor
de club. Dus noteert u deze data? Hartelijk dank!

Het jaar zit er alweer zowat
op. We gaan de jaren ʻ10 verlaten. Wij wensen u mooie

feestdagen en een goede en
gezonde jaarwisseling.

Graag tot het volgende jaar!
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Verslag Bakkenschouw
Bij Mark Dijkers

D

e kofﬁe kan was gevuld, de cake gesneden
en de staan tafel klaar
gezet. Een leuke groep van circa 10 personen kwamen een
kijkje nemen naar Mark zijn bak
die een speciaal aquarium probeert op te zetten.

punctulatus) die Mark op Vivarium had gevonden.De vissen
komen in een omgeving voor
waar 2 werelden samen komen. Snelstromende bergwateren die in een snelstromende
rivier overgaan die doorgaans
bezaaid ligt met stenen en hout

Het aquarium draait om de grotere barbeel achtige (cyclocheilichthys janthochir) die uit de
regio Borneo komen.

Waar ook geen grote variëteit
aan soorten planten in voorkomen. Voornamelijk cryptocoryne, bucephalandra, javavaren
en mos soorten zijn de groepen die daarin aanwezig zijnMet alle nieuwe geluiden in
de huiskamer waren de vissen

Een tweede soort die net nieuw
in de bak zat is een modderkruiper achtige (gastromyzon

niet echt aanwezig. Aangezien
er van de barbeel soort 4 in
zitten en 6 van de modderkruipers was het in zijn 200cm bak
ook moeilijk te spotten bij tijden.
Tevens was er een schoonmaak ploeg van circa 40 Japonica garnalen aanwezig die
lekker zaten te poetsen.
Bij de eerste gasten was Mark
aan het uitleggen dat hij moeite
heeft om de balans te vinden
in licht, voeding en Co2. Alle
soorten alg die je maar kan
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bedenken waren voorbij gekomen in de eerste 3 maanden
dat de bak nu stond.

De led bestond uit 2 soorten
waarvan 1 een 6 uren brand op
80% en de andere soort van
9:30 t/m 21:30 met zon op en
ondergang die in kleine stapjes
omhoog ging in sterkte en naar
beneden.
Onderin zijn aquarium meubel
stonden 2 potﬁlters, een Co2
installatie die de Ph in balans
hield en een licht computer die
zijn zon op en ondergang deed
aansturen.

De bedoeling was ook eerst
de planten aan laten slaan en
daarna langzaam de bak verder opbouwen met hout stenen
en de juiste posities. Mogelijk
dat de bak nog geheel leeg
gaat en weer anders ingedeeld
wordt.

Nadat de tijd verliep kwamen
en gingen er wat mensen en
waren de vele tips en meningen van harte welkom voor
Mark. Volgend jaar nodigt Mark
ook ons weer uit rond dezelfde
tijd in het jaar om de bak weer
te zien.
De sneak preview zal met de
huiskeuring 2020 komen.

Ondertussen kwam Sjaak ook
gezellig een bakje kofﬁe doen
en mee kijken naar de bak. Zijn
week was ook zeer spraakmakend geweest aangezien hij
zijn voorruit eruit heeft gehaald
en zijn gehele bak in 1 week
weer had opgestart. Iedereen
had zeer veel respect voor zijn
harde werkweek.

Natuurlijk ook een stukje techniek laten zien waarbij de lichtkap van simpele materialen
gemaakt zijn. Met een plastic
kabelgoot van 5cm bij 5 cm en
daarop een plexiglas witte plaat
was het een handige oplossing
die niet teveel kosten met zich
meebracht. Aangezien de verlichting uit led bestaat is er ook
niet veel gewicht wat eraan
hangt.
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Ledeninfo
Contributie (voor het jaar 2020)

Categorie

Siervis

Siervis + NBAT

Siervis + NBAT + Het
Aquarium (digitaal)

Siervis + NBAT +
Het Aquarium (papieren versie)

lid

€ 35

€ 51

€ 55

€ 76

jeugdlid

€ 30

€ 46

€ 50

€ 71

huisgenoot

€ 15

nvt

nvt

nvt

Het 60+ lidmaatschap vervalt per 1 januari 2020
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!
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