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Beste leden,

We leven op dit moment in een onzekere 
tijd. Allereerst hopen wij van harte dat het 
u op dit moment goed gaat, in goede ge-

zondheid verkeert. 

De afgelopen weken is de wereld er anders uit komen 
te zien. Op dit moment verblijven velen van ons bin-
nenshuis en we weten niet hoe lang we in deze situa-
tie moeten verblijven. We hopen natuurlijk dat we snel 
weer onze activiteiten mogen oppakken. Het belang-
rijkste blijft altijd onze gezondheid. Let vooral goed op 
u zelf. Zodat we na deze crisis gezamenlijk onze mooie 
hobby weer kunnen oppakken. 

Zoals bekend zullen we tenminste tot 1 juni ook geen 
gezamenlijke activiteiten ontwikkelen. Wat we wel kun-
nen en zullen doen is het maken en versturen van deze 
nieuwsbrief. De afgelopen weken is gebleken dat we ze-
ker contact met elkaar hebben via Whatsapp en ande-
re kanalen. Daaruit zijn een paar artikelen voortgekomen 
van onze leden. Die zullen we deze en volgende maanden 
publiceren. Dank daarvoor. Het blijkt hiermee dat we een 
actieve club zijn en verbonden zijn met elkaar. 

Geniet vooral thuis van uw aquarium, nu zeker een van de 
voordelen van onze hobby. Maar schroom niet om vragen 
en ervaringen te delen. We zien uw bijdrage graag verschij-
nen. Veel leesplezier en let een beetje op elkaar.

Namens het bestuur, 
Reginald Kluijtmans

Uitnodiging
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Dit keer niet 
in het MEK, 
maar in de 

winkel van Eduard 
Sandig. Maar dat 
maakt onze leden 
niet uit, vol is het 
toch. Dit keer zelfs 
wat staanplaatsen. 

De reden was de doe-
avond opgezet door 
Ron van Schijndel. 
Ron is een liefhebber 
van het riparium.  Dat 
is een combinatie van 
aquarium met planten 
die in de natuur welis-
waar op het land leven 
maar met hun wortels in 
het water staan.
 
Hoe maak je dat dan? Bij 
aanvang stond een aqua-
rium van 80 x 40 x 40 al 
klaar alsmede een aantal 
plastic bakjes die je aan de 
rand van het aquarium kan 
hangen. Je kan die bakjes 

Verslag van de 
bijeenkomst 

van
2 maart jl

eenvoudig kopen maar meest-
al zitten er dan geen, of te wei-
nig,  gaten in om de wortels 
van de planten goed te laten 
groeien. Je moet dus eerst met 
de boormachine aan de gang. 

Voor deze demonstratie had-
den we 7 bakjes die zo om de 
rand van het aquarium gehan-
gen konden worden. De bin-
nenzijde van de bakjes wordt 
eerst met vijverdoek afgedekt 
zodat de bodem er niet uit-
loopt. Daarna wordt het gevuld 
met kleikorreltjes (bv. te koop 
van Dennerle) eventueel ver-
mengd met grind. 

Wat gebruik je als planten? Je 
kunt alle planten gebruiken die, 
om ze te kunnen stekken, met 
hun wortels in het water gezet 
moeten worden. Dat zijn in de 
natuur meestal moerasplanten. 
Enige soorten: Spathophyl-
lum, Monstera, iris-soorten, 
Epipremnum, Chamaedorea, 
Pteris. Nadat je ze gekocht 
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hebt moet je de wortels goed 
uitspoelen zodat alle kweek-
aarde eraf is. Dan kan je ze 
poten in de kleinere bakjes. 
Daarnaast had Ron gezorgd 

voor een mooi stuk wortelhout. 
Ook daaraan kan je met nylon 
draag een aantal planten ge-
woon vastbinden en die groei-
en dan verder. 

Ron zette ons allemaal aan het 
werk om er met zijn allen een 
mooi geheel van te maken. En 
het geheel staat nu op de balie 
van de winkel mooi te wezen. 

De techniek kan eenvoudig 
zijn. Een groeilamp (neem een 
witlicht groeilamp) is nodig als 
de bak wat donker staat. Die 

kan je er als een balk boven 
hangen. Daarnaast een klein 
pompje voor wat doorstro-
ming. De wortels van de plan-
ten zorgen voor het filterwerk. 

Meestal wordt geen verwar-
ming gebruikt, maar dat mag 
natuurlijk wel. Je kunt hier wat 
vissen indoen die het op ka-
mertemperatuur goed doen en 
niette veel zwemruimte nodig 
hadden. Denk bijvoorbeeld 
aan de Chinese Danio of aan 
de goede oude paradijsvis.
 
In het tweede deel van de 
avond, presenteerde Peter wat 
foto’s van zijn eigen aquarium, 
eigenlijk, net als deze doe-
avond als een afronding van 
de avond van september. Hij 

liet vooral wat foto’s zien van 
zijn Echinodorus horizontalis, 
de oude moederplant waarvan 
al vele stekken hun weg in de 
vereniging gevonden hebben. 

Daarnaast foto’s van Krobia xi-
nguensis, een prachtige cich-
lide van de Xingue-rivier, een 
zijarm van de Amazone. Deze 
vis was eigenlijk als versteke-
ling bij een andere aankoop bij 
Aquabeek meegekomen. Later 
een vrouwtje erbij gevonden. 
De vis is sterk verwant aan Ae-
quidens.  Een uitnodiging om 
eens bij een bakkenschouw 
te komen kijken staat. Ron 
en Eduard, van harte bedankt 
voor de mooie en gastvrije 
avond.

Peter van der Ark



 Het complete    tuincentrum
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Onderstaand bericht hebben we ontvangen 
mbt de landelijke keuring van de NBAT. Zo-
als inmiddels bekend, is de uitslagavond van 

de  de districtskeuring Brabant 2020 definitief geannu-
leerd. De deelnemers krijgen de uitslag thuis gestuurd.

Van de NBAT:
Helaas hebben de verenigingen , de organiserende par-
tijen die de van de districtkeuringen/uitslagavonden or-
ganiseren veel problemen ondervonden door het coro-
na-virus en de door de regering ingestelde maatregelen 
als gevolg van deze pandemie.

Omdat het er nog niet naar uitziet dat dit op korte termijn 
voorbij is hebben wij als bestuur in samenspraak met de 
commissie bondkeurmeesters helaas moet besluiten om 
de Landelijke Keuring 2020 niet door te laten gaan. Dit is 
bijzonder jammer maar we kunnen en willen niemand in ge-
vaar brengen zolang het besmettingsgevaar nog bestaat.

We gaan proberen om op basis van de districtkeuringen een 
alternatieve special van ‘’Het Aquarium ‘’ landelijke keuring 
2020 samen te stellen aan de hand van de gemaakte foto’s 
en lijsten van deelnemers en bondskeurmeesters. En als het 
mogelijk is willen we op de bondsdag, die gepland staat op 24 
oktober 2020, de top van de Nederlandse vivaria presenteren. 
Echter zonder de gebruikelijke prijsuitreiking/kampioenschap-
pen. We gaan er in combinatie met anderen evenementen er 
toch een mooie hobby dag van maken.

Het bestuur NBAT en de Commissie Bondskeurmeesters

 
Districtskeuring

Landelijke Keuring
 2020
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Ik ben sinds februari vorig 
jaar weer begonnen met de 
hobby sinds een rustperio-

de van maar liefst een dikke 
25 jaar. Voor 
die tijd had ik 
een Hollandse 
bak en dit heb 
ik ook nu weer 
opgepakt om 
te kijken of ik 
het nog in de 
vingers had. Ik 
heb wel inmid-
dels besloten 
ook nog eens 
andere bio-
topen uit te 
gaan probe-
ren. 

Ik heb een Juwel Vision 450 
met de afmetingen van 1.5me-
ter x 0.60 x 0.60. Zoals de 
meeste waarschijnlijk wel we-
ten, maar ik benoem het maar 
even is dit een aquarium met 
een gebogen vooruit.

Digitale Bakkenschouw
Een lid van De Siervis bespreekt zijn of haar aquarium. Deze keer:

Peter Oerlemans

Ik heb genoeg ruimte in mijn 
huis alleen had ik nog maar 1 
plaats over om hem te plaats-
ten en helaas is dat vlak naast 

het raam in een soort nis. Over-
dag heb ik daar een goedkope 
maar niet zon fraaie doek voor 
hangen om het zonlicht buiten 
te houden. Ik gebruik de stan-
daard verlichting en filter (met 
heater) van dit aquarium. 

Techniek:
Er zetten vier lampen in de 

kap waar van 2 x LED DAY-31 
Watt-9000 Kelvin en 2 x LED 
NATURE-31 watt-6500 Kelvin. 
Deze lampen branden van 

16.00 uur tot 
00.00 uur. 

Ik gebruik 
een aparte 
ledlamp om 
zonsopgang 
en zonson-
dergang na te 
bootsen. Alle 
lampen wor-
den gescha-
keld d.m.v. 
digitale tijd-
klokken.

Het filter heeft een capaciteit 
van 1000 liter per uur. De tem-
peratuur van het water varieert 
een beetje tussen 24,5 tot 26 
graden d.m.v. een heater van 
300 watt.

Onderhoud:
Qua onderhoud ververs ik om 

Oude situatie/inrichting van mijn bak
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de week 120 liter water die 
ik dan vervang met water dat 
deels gemengd is met onthard 
water. De andere week hevel 
ik de bodem af met een soort 
buitenfilter die het water na het 
filteren weer 
in het aqua-
rium laat lo-
pen.

Om het ver-
versen van 
het water 
wat gemak-
kelijker te 
maken heb 
ik in de bui-
t e n m u u r 
een gat ge-
boord waar-
door een 
slang loopt 
met aan het einde een Garde-
na-koppeling. Tijdens het ver-
versen laat ik dan het water in 
de vijver lopen of bij de plant-
jes. Bij het vullen van het aqua-
rium gebruikt ik een slang die 
d.m.v. een Gardena koppeling 
aan de keukenkraan zit gekop-
peld. 

Wekelijks spoel ik mijn filter-
watten lichtjes uit en om de 2 
maanden pleeg ik een iets gro-
ter onderhoud aan mijn filter. 

Inrichting:
Op het moment van schrij-

ven ben ik wel mijn inrichting 
aan het omgooien maar zal de 
meeste planten en vissen die 
ik heb even benoemen om jul-
lie een indruk te geven wat er 
bij mij groeit en bloeit. 

Planten
Lilaeopsis Novae-zelandiae 
Nep tennelus            
Microsorum pteropus petit 
Limnophila Sessiflora  
Ludwigia sp. Mini Super Red
Nymphoides sp. “Taiwan  
Lobelia cardinalis small 
Cryptocoryne wendtii bruin
Bacopa caroliniana
Hygrophilla diformis
Micranthemum Monte Carlo
Alternanthera reineckii 
Heteranthera zosterifolia 
Cryptocoryne balansae
Hygrophila pinnatifida
Rode tijgerlotus.

Om de plantengroei te bevor-
deren worden co2 toegevoegd 
en regelmatig plantenvoeding 
gedoseerd. De groei zit er op 
dit moment goed in en als ik 
het netjes wil houden moet 

ik om de dag 
snoeien. Ik heb 
helaas wel last 
van penseel alg 
en krijg dit niet 
makkelijk weg. 
Gelukkig zit het 
maar op een 
paar planten. 

Vissen 
3x Sturisoma 
festivum
6x Corydoras 
trilliniatus

6x Corydoras 
sterbai

15x kardinaal tetra
7x Sherry Barbeel
6x Marmerbijlzalm
6x Fantoomzalm
6x Vuurneon
2x Diamant Gourami
6x Blauwe koningzalm
1x L018
6x Zebabarbeel longtail 
6x Zebrabarbeel

Qua eten geef ik gevarieerd 
droogvoer, diepvriesvoer en 
levend voer. 

Waterkwaliteit:
Ik houd mijn kwaliteit van het 

Nieuwe situatie/inrichting van mijn bak
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water goed in de gaten, niet 
dat dit altijd een must is maar 
voor mij is dat ook een deel uit 
pure interesse. 

Ik meet Ph - Kh – Gh – N02 
– NO3 – PO4. De eerste drie 
waardes zal ik met jullie delen: 
Ph 6.9-7.0
Kh 5-5,5
Gh 8. 

Tot slot
Ik heb boven op mijn kantoor-
tje ook nog een bakje staan 
van 60 cm staan en daar heb 
ik 5 tal  Xiphophorus Pygmae-
us in zitten, dit is één van de 
kleinste levendbarende tand-
karpertjes.

Daar zitten ook nog 5 tal Limia 
tridens bij ook een levendba-
rende tandkarpertje.

Ik hoop dat jullie een indruk 
hebben gekregen hoe ik mijn 
hobby beoefen en als er vra-
gen zijn beantwoord ik ze 
graag want om in een kort ver-
haal te iets te vertellen over je 
hobby terwijl ik er heel de dag 
over kan praten valt niet mee. 

Groetjes 
Peter Oerlemans

@@@@@@
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Een aantal jaren geleden 
kocht bij een bekende 
kwekerij in het zuiden 

van het land een groepje Tho-
richthys ellioti, het neefje van 

de vuurkeelcichlide. De bak 
waaruit ik ze kocht stond in 
een wat donker hoekje, maar 
een snelle inspectie in de zak 
kon mijn goedkeuring wegdra-
gen. Het waren de goede vis-
sen. Thuis gekomen de vissen 
in mijn aquarium van 160 x 60 
x 60 overgewend.  Al na korte 
tijd waren ze hun schuwheid 
kwijt en lieten ze zich goed 
zien. 

Krobia xinguensis,
de mooie onbekende cichlide

Door: Peter van der Ark

Daarbij vond ik er toch wel een 
rare snuiter bij zitten. Dit was 
toch geen Thorichthys! Ik wil-
de hem naar de handelaar te-
rugbrengen, maar hij liet zich 
tussen al het hout dat ik in mijn 
aquarium had niet vangen. Ik 

heb het een tijdje aangeke-
ken en het dier deed verder 
niemand kwaad. Maar hij (dat 
bleek later) was wel eenzaam 
en alleen. Bovendien werd het 

al gauw een forse maar ook 
prachtige meneer. Hij leek een 
beetje op een Aequidens maar 
zoekend in alle boeken en op 
internet kon ik hem toch maar 
geen naam geven. Bij gebrek 

aan beter noemde we hem ons 
verstekelingetje. 

Ik nam wat foto’s van hem met 
mijn smartphone zodat ik an-
deren kon vragen of ze hem 
kenden. Niemand, tot ik de foto 

tijdens onze beurs liet zien aan 
een medewerker van Van Keu-
len. En hij kende de vis wel, het 
is Krobia xinguensis en hij had 
nog beter nieuws, hij had er in 
zijn kwekerij nog een paar zit-
ten en daar zat ook een vrouw 
bij. Nu gingen we kort daarna 
toch bij Van Keulen op bezoek 
en daar werd een mooie part-
ner voor mijnheer aangeschaft.

Maar wie of wat is nu deze 
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Krobia? Nu ik de naam weet, is 
er ineens veel meer te vinden. 
Zo heeft het geslacht Krobia, 
dat pas sinds 1989 op naam is 
gebracht, slechts 4 soorten. 

Onze xinguensis is pas sinds 
2012 bekend in de handel. En 
mijn vermoeden dat hij ver-
want is aan Aequidens lijkt te 
kloppen want de soort is eer-
der beschreven als Aequidens 
sp. cf. guianensis.

De soort leeft alleen in Brazilië 
en dan alleen in de Xingu, een 
zuidelijke zijrivier van de Ama-
zone. Hij is niet klein en de man 
in mijn bak heeft intussen een 
lengte van meer dat 10 cm be-
reikt. Volgens de boeken moet 
hij 15 cm groot kunnen worden. 
Geef ze dus ruimte. Mijn bak 
van 160 lang voldoet goed. Het 
lijkt me zeker geen vis voor een 
geordend gezelschapsaquari-
um, maar mijn Echinodorussen 

laten ze keurig staan. 

Belangrijk: als je deze vissen 
wilt houden, moet je wekelijks 
veel water verversen (25 tot 
40%). Ze houden niet van oud 
water. De samenstelling doet 
er niet zoveel toe. Ik houd ze 
zelf op 25 graden Celsius. 

Ze eten wat de pot schaft, 
maar hebben bij droog voer 
een duidelijke voorkeur voor 
spirulina korrels. Maar hoewel 
er in mijn bak genoeg groe-
ne alg beschikbaar is, eten ze 
daar niet van. Verder zijn ze bij-
zonder vreedzaam. 

Grensgeschillen met de nu 
overgebleven Thorichthys 
worden alleen met wat vin-
gewapper uitgevochten. Die 
vreedzaamheid heeft ook een 
nadeel. Het echtpaar heeft re-
gelmatig eieren (meestal op een 
blad gelegd maar ook soms op 

een kiezel). Mooi, denken mijn 
Ancistrus, dat is lekker en ze 
schuiven zonder dat de Kro-
bia’s ingrijpen, smakkend over 
het nest. Kortom, ik heb nog 
geen nest uit zien komen. 

Ten slotte nog wat observa-
ties aan mijn Krobia echtpaar. 
Een echt goed huwelijk lijkt het 
niet. Als er eieren aan zitten 
te komen zitten ze bij elkaar 
en mijnheer zwemt ruim met 
de prachtige vinnen wappe-
rend om haar heen. Maar als 
ze geen eieren heeft is ze niet 
welkom en dan ben ik blij dat ik 
achter een aantal leisteenpla-
ten een schuilruimte voor haar 
heb. Ik moet dan soms met de 
pincet een voertablet bij haar 
brengen anders zou ze tekort 
komen.  Voertablet zult u zich 
afvragen? Ja, ondanks dat ze 
vreedzaam zijn hebben ze een 
reus van een mond en daar 
gaat zo’n tablet in één keer in.

Vissenweetje

Hoeveel vissoorten bestaan er?

Er zijn ongeveer 30,000 vissoorten. Dat aantal verandert voortdurend om-
dat er constant nieuwe vissoorten ontdekt worden en anderen uitsterven. Bij 
geen van de dieren komt zo’n grote verscheidenheid aan vormen en kleuren 

voor als bij de vissen.
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Voor uw agenda:
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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.

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! 


