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Beste leden,

We zijn alweer een aantal weken verder in 
deze bijzondere tijd en voor u ligt de uit-
gave van mei 2020. We hebben elkaar al 

een poos niet kunnen zien. Wij volgen uiteraard de 
maatregelen die het kabinet heeft bepaald aangaan-
de het corona virus. We hopen dat het u en uw naas-
ten goed gaat. 

Wij gaan uiteraard door met het uitbrengen van onze 
nieuwsbrief en zolang we nog geen gezamenlijke ac-
tiviteiten kunnen en mogen ondernemen, is het ook 
mooi en goed om te zien dat de whatsapp groep goed 
gebruikt wordt. Bent u nog geen onderdeel van deze 
groep en u wilt toegevoegd worden, geef ons een sein-
tje en we voegen u met liefde toe. 

Zoals bekend zullen we de komende maand en waar-
schijnlijk tot de zomer zeker geen gezamenlijke activitei-
ten mogen ontwikkelen. Wat we zeker willen is contact 
met de leden, dus schroom niet om vragen te stellen, hulp 
te vragen. We willen graag weten hoe het met u gaat.

Een van de manieren om elkaar ondanks de afstand  be-
ter te leren kennen op aquaristiek vlak, is de digitale bak-
kenschouw. Vorige maand begonnen en ook deze maand 
hebben we een aantal bijdragen mogen ontvangen. Een 
oproep hierbij dus voor de volgende uitgave, wie volgt?

We zien uw bijdrage graag verschijnen. Veel leesplezier en 
let een beetje op elkaar.

Namens het bestuur, 
Reginald Kluijtmans

Uitnodiging
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Afgelopen week mochten de uitslag van de 
districtskeuring Brabant, georganiseerd door 
de  NBAT, ontvangen. Zoals bekend, kon 

door de maatregelen rondom het Coronavirus de uit-
slag niet doorgaan. De uitslagavond is gecancelled en 
de uitslag hebben we digitaal mogen ontvangen.

Deze uitslag bevat goed nieuws voor onze vereniging; 
we hebben een kampioen in ons midden.! 

De beide deelnemers namens De Siervis hebben een 
mooi resultaat behaald: Sjaak Kleinloog is 1e geworden 
en mag zich dit jjaar kampioen noemen van het district 
Brabant. Een erg mooie prestatie waarmee we Sjaak van 
harte feliciteren! 

Ook een felicitatie waard, een mooie 6e plaats voor 
Edouard Sandig. Met het (A3) Aquarium in zijn winkel be-
haald. Een mooie prestatie dus. Mooi om te zien dat we 
deze kwaliteit hebben in onze vereniging.

De prestaties van beide heren zorgen er ook voor dat we als 
vereniging ook geeindigd zijn op de eerste plaats en De Sier-
vis dit jaar ook verenigingskampioen mogen noemen. Een 
mooie opsteker!

Een mooie uitslag, jammer genoeg zonder uitslagavond, maar 
wellicht moeten dit op een later tijdstip nog eens in gaan halen.

Op pagina 9 vindt u de volledige uitslag.

 
Districtskeuring

 2020



 Het complete    tuincentrum
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Categorie Deelnemer Plaats totaal biologisch
A1 S. Kleinloog 1 393,0 63,0
C1 H. Meulblok 2 391,5 63,0
A1 M.C.O. 3 391,0 63,5
A2 J. Klessens 4 391,0 62,5
A1 A. Bevaart 5 390,5 63,0
A3 E. Sandig  6 389,0 62,0
A2 H. de Jong 7 386,0 62,0
A1 J. v.d. Velden 8 384,0 62,0
A1 A. van Aarle 9 383,5 62,0
A1 J. van Rosmalen 10 383,0 62,5
A1 H. Bosch 11 381,5 63,0
A1 M. van der Heijden 12 380,0 62,0
A1 R. Maas 13 377,5 61,5
A2 W. Volker 14 377,0 59,5
A1 F. Smulders 15 376,5 61,5
A1 F. Doodeman 16 375,5 61,0

391,0
388,5
385,7
383,5
378,8A.V. M.R.C.

Verenigingskampioen (gemiddelde van de maximaal 3 hoogst 
geeindigde deelnemers per vereniging)
A.V. De siervis
A.V. Xiphophorus
A.V. Daphnia
A.V. Ons Genoegen

Uitslag District Brabant N.B.A.T. 2020
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Beste Siervissers,

Zo begon op 19 maart om 
20.45 uur de oproep van Pe-
ter (bestuur) via de Whatsapp 
groep. 

Velen zitten noodge-
dwongen thuis vanwe-
ge het Coronavirus.  Dit 

bracht het bestuur op het idee 
om van de nood toch een beet-
je een deugd te maken, door te 
vragen of men wat wilde schrij-
ven voor in het maandblad. 
Een stukje over een waarne-
ming, een stukje techniek dat 
je gemaakt hebt, een vis die je 
hebt, etc.

Mijn actieve belletjes gingen 
weer rinkelen natuurlijk. Dit is 
iets wat ik vanaf mijn stoel kan 
doen. Dat lukt me wel (ten-
minste, dat moet nog bezien 
worden wat jullie van het re-
sultaat vinden). Iedereen heeft 
wel een verhaal over zijn of 
haar bak maar sommigen vin-
den het misschien moeilijk om 
te schrijven. (zoals Peter (niet 

van der Ark, welke Peter weet 
ik niet) aangaf in de appgroep). 
Bij deze bied ik me ook aan om 
voor een ander te schrijven. 
Dan moeten we natuurlijk wel 
ff bellen.

Maar nu vertel ik wat over mijn 
bak. Doordat er een aantal 
mensen bij mijn bakkenschouw 
geweest zijn, weten die over 
wat voor soort aquarium het 
gaat. Maar ik wil een stukje 
schrijven over mijn techniek. 
Niet alleen voor jullie maar ook 
voor mezelf. Want het dwingt 
mij tot verder onderzoek. Want 
alles wat ik in mijn bak heb aan 
techniek zat er in, of ik heb het 
te leen (licht), of bij of ik heb 
het op advies van derden. Ik 
ben er dus niet zo diep in ge-
doken. Dus neem ik jullie mee 
in mijn ervaring met mijn nieu-
we pomp de Biomaster Ther-
mo 600 van Oase. 

Mijn huidige bak is een Juwel 
panorama/trapezium (oude 
model) dus met schuine hoe-
ken. 100x40x50cm. 

Beste Siervissers,...

De pomp die er bij het aquari-
um zat toen ik die kreeg is een 
Eheim potfilter 2213. Ook een 
oud modelletje maar draait nog 
prima. En er zijn toch nog on-
derdelen voor te verkrijgen. 

Eheim Classic 250 (2213), 
buitenfilter.

Aquaria: 80 
tot 250 liter.
Pompcapa-
citeit: 440 
liter/uur. 
Opvoer-
hoogte: 
max. 1,5 
meter.

Afmetingen:35,5 x 16,0 cm.
Verbruik: 8 watt.
Filter volume: 3 liter
Slangmaten: aanzuigzijde 
12/16 mm, drukzijde 12/16 
mm.
Exclusief Eheim filtermassa.
 
Hieronder de gegevens van de 
BioMaster

Geschikt voor aquaria tot max. 





AV De Siervis - pagina 13    

l 600
Afmetingen (L x B x H) mm 
240 x 240 x 480
Nominale spanning  230 V/50 
Hz
Vermogensopname W 22
Lengte stroomkabel m 1,50
Nettogewicht kg 6,40
Garantie (+ aanvraaggarantie 
Jaar 3 + 1
Max. liter per uur l/u 1250
Meter waterkolom max. m 
1,80
Slang (aantal/lengte) 1 stuks 
van 4 m
Aansluiting voor slangen ø 
(binnen/buiten) 16/22 mm
Filtervolume l 6,8
Voorfiltervolume l 0,60
Geschikt voor zoetwater Ja
Geschikt voor zeewater Ja

Gezien de grootte van mijn 
aquarium zou je misschien 
zeggen dat ik een overcapaci-
teit heb. Ja, dat klopt deze 
pomp heb ik op advies van 
Eduard (allen wel bekend) aan-
geschaft. Ik ben bezig met het 
laten bouwen van een nieuw 

aquarium, zelfde model maar 
dan 125x45x60cm. Dus een 
slokje groter. En om niet in de 
problemen te komen dat mijn 
pomp niet ingedraaid is, heb ik 
deze pomp al aangesloten en 
draait hij inmiddels vanaf 1 fe-
bruari ’20 mee.  

Als je naar de pompcapaciteit 
kijkt is het nogal een verschil. 
Al moest ik wel eerst opzoeken 
wat nou aan capaciteit nodig is 
voor de grootte van de bak. Op 
internet stond “een debiet van 
minstens 5x de literinhoud van 
het aquarium per uur”. Nou, 
das mooi dat ik dat weet, maar 
wat is een debiet. Ik maar weer 
google ingeschakeld.  

• Het debiet is de gemid-
delde hoeveelheid water, die 
per tijdseenheid door een rivier 
wordt afgevoerd, uitgedrukt in 
kubieke meters per seconde 
(dus…)

• Debiet is het aantal m3 
water dat op een bepaalde 
punt per tijdseenheid passeert. 
Nou…. Ik snapte het nog niet 
geheel, maar gelukkig heb ik 
een man die het me uit kon 
leggen. Het aantal liters dus 
dat per uur in mijn geval rond 
gepompt wordt.

Het grootste verschil vind ik 
vooralsnog dat de oase in the-

orie gemakkelijker schoon te 
maken is. Dat is ook wel zo, 
maar mensen kinderen, wat is 
die pomp zwaar. 6 kilo exclu-
sies inhoudt. Daar komt het 
gewicht van het water nog bij. 
Wat viel me dat tegen. 

In mijn nieuwe aquarium komt 
de pomp op een uitschuifba-
re plank te staan. Dit omdat ik 
niet meer op mijn knieën kan 
zitten, wat nu een drama is 
als ik wat aan de pomp moet 
doen. Verwarming moest ik 
iets bijstellen, nou, ga je gang, 
Precies aan de achterkant na-
tuurlijk zodat ik de pomp eerst 
uit de kast moest halen. En 
dan zijn de lettertjes zo klein 
dat je bijna een vergrootglas 
nodig hebt, hier zouden ze nog 
iets moet moeten verzinnen, of 
misschien is dat er wel al. Maar 
dat was dus niet fijn. 

De eerste keer de pomp het 
voorfilter schoonmaken, was 
een gepuzzel, voor mij dan. 
Ook nu weer moest de pomp 
helemaal uit de kast omdat ik 
er anders niet bij kon. Geluk-
kig staat de pomp op rubberen 
dopjes tegen het trillen wat er 
ook voor zorgt dat daardoor de 
pomp goed vast op de bodem 
staat (vastgeplakt). Wat een 
getob. Des te meer verheug ik 
me op mijn nieuwe aquarium. 
Helaas gooit zelfs voor dit plan 
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het Coronavirus de boel in het 
100. Ik zou gaan kijken naar 
de ombouw hoe dit eruit zou 
komen te zien, maar je mag 
nergens meer heen, dat hoef ik 
natuurlijk niemand te vertellen. 

Hoe het precies zit met de uit-
stroom van de pomp ben ik 
nog wat aan het vogelen. Ik 
vond het niet echt een krach-
tige stroom. Misschien komt 
dit wel omdat ik de totale leng-
te van de uitstroombuis (met 
gaatjes) gebruikt heb. Hiermee 
ben ik aan het experimenteren 
geweest. Super loopt het nog 
niet. Hier wordt aan gewerkt. 
Het experimenteren hield in 
dat ik de uitstroom verkort of 
verlengd heb. Bij de korte uit-
stroom ging het wel een beetje 
te hard. Mijn drijfplanten lagen 
allemaal in een hoek, de vissen 
vonden het wel leuk. Er werd 
gedarteld en gesparteld en ge-
plonsd. Ik zie wel een verschil 

in welke vissen het een goed 
idee vinden en welke niet. 

Zo had ik, voordat ik de Bio-
Master erbij had, een klein 
pompje erbij gehangen voor de 
stroming. Nou, de vissen lagen 
ineens aan de andere kant van 
de bak. Mijn valse neons waren 
soort van boos, die hingen stil-
letjes in de uiterste hoek. Ver 
bij de nieuwe pomp vandaan. 

Na een paar dagen kwamen 
ze wel wat voor de dag, maar 
blij waren ze absoluut niet. Na 
onderzoek van deze neons uit 
welk gebied ze komen en wel-
ke stroming, bleek dat ze meer 
van de kabbelende wateren 
houden. Niet zo hard allemaal. 
Rustig, lage pH en wat donker. 
Daar voldeed mijn bak aan tot-
dat ik die kleine filter erbij zet-
te. Dus die maar weggehaald.

Nu draait inmiddels de Bio-
Master alleen, de potfilter van 
Eheim staat als reserve in de 
schuur. De uitstroom is nu 
weer met de langste buis en ik 
probeer nog wat met het draai-
en van de gaatjes van de twee 
buizen. 

Dit is tot nog toe mijn bijdrage 
over de pomp techniek.

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

Mijndert Kuivenhoven, Sjaak Kleinloog en Mark dijkers

In de jaren 70/80 heb ik 
een aquarium gehad van 
1000x50x50 mm. Door ruim-

te gebrek heb ik dat aquarium 
destijds op moeten ruimen.
 
Toch blijft de interesse sluime-
rend bestaan. Sinds verleden 
jaar mei heb ik weer een aquari-
um. Een Juwel met afmetingen 
800 x 35 x 40 mm. Compleet 
gekocht met filters, pompje 
en verwarmingselement in één 
behuizing. Dit geheel voorzien 
van voedingsbodem, grint en 
planten. (de latijnse namen van 
vissen en planten ken ik niet. Ik 
kan ze ook niet onthouden.)

Zoals ik nog wist van vroeger 
heb ik de bak een paar maan-
den zonder vis laten staan. 
Voorzichtig heb ik een tiental 
guppen aangeschaft. Die voel-
den zich er wel gelukkig in want 
ze hebben zelfs jongen voort-
gebracht. Het water bestond 
voor de helft uit leidingwater 
en de andere helft uit regen-

water dat eerst gekookt werd. 
Ongeveer in oktober begon het 
water zich te vullen met alg. 
Het werd steeds meer. Elke 
dag moest ik deze flap verwij-
deren. Het ging zover, dat ik al 
bijna besloot om de bak weg 
te doen. 

Toen verscheen er een artikel 
dat de aquarium vereniging 
een avond verzorgde waar ook 
niet leden welkom waren. Ik 
heb hier zoals u weet gebruik 
van gemaakt. Ik kwam op die 
avond belangrijke dingen te 
weten. Zoals; gebruik Profito. 
Zorg voor bemesting van de 
planten en gebruik algexit. Ik 
heb me deze vloeistoffen di-
rect aangeschaft en heb het 
water volgens de voorschriften 
hiermee verrijkt. 

Schept mijn verbazing, dat 
na twee weken het water vol-
komen helder was en alg vrij. 
Intussen had ik me al wel een 
algeter aangeschaft maar die 

at alles behalve de algen waar 
ik last van had. Maar na deze 
succesvolle behandeling was 
er weinig meer voor hem te 
eten. Gedurende de tweede 
verenigingsavond hoorde ik 
dat iemand een stukje kom-
kommer in de bak hing. Ook 
dat heb ik gedaan en doe ik 
nog steeds. 

Niet alleen de algeter maakt er 
dankbaar gebruik van. Ook de 
plaatjes lusten het graag. Eens 
per maand tap ik 30 liter wa-
ter uit het aquarium en vul het 
weer bij met leidingwater. 

Op dat tijdstip voeg ik een dop 
filtermedium, algexit en profito 
toe. Tot heden is na enige tijd 
het water glashelder en blijft 
ook zo. De vissen voelen zich 
zo te zien gelukkig. De plan-
ten groeien geweldig en zien 
er prachtig uit. Op de stenen 
die op de bodem liggen groeit 
geen alg. Ik ben er heel tevre-
den over. 
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’s Morgens krijgen ze wat Te-
traRubin en ’s avonds gedroog-
de tubifex. Blijkbaar kunnen ze 
klokkijken want om ca 19.00 
uur zwemmen ze allemaal voor 
het raam. Het kunstlicht brandt 
van ca 16.00 uur tot 22.00 uur.

De oorspronkelijke guppen 
hebben in de eerste maanden 
het leven gelaten behalve een 
van hun jongen.  De 5 plaatjes 
hebben zich vermeerderd tot 
nu 16 visjes. Geen enkele hapt 
bovenin naar zuurstof. Dus ik 
denk dat alles is zoals het be-
hoort. De strookjes die ik zo nu 
en dan door het water wapper 
geven steeds de goede waar-
de aan. 

Ik beleef er momenteel heel 
veel plezier aan. Ik verlang ook 
niet naar allerlei ingewikkelde 
toestanden. Gewoon een stuk-
je pure natuur in huis dat leeft 
en groeit en plezierig is om 
naar te kijken. Dat ik slecht ben 
in namen maakt niet zoveel uit 
want ze luisteren toch niet. Alle 
visjes kunnen goed met elkaar 
opschieten en zijn heel nieuws-
gierig.

Mijndert Kuivenhoven

#####

Het aquarium van 
Sjaak Kleinloog

Mijn bak is 165 x 45 x 55
FE 0.25. KH 4. PH 6.5. KNO3 15 
K2HPO4 1. CO2  170 belle per min

Micro elementen 40 ml per dag macro elementen 2x per week 
Hoeveel? Wat de metingen van de KNO3 en de K2HPO4  aan-
geeft.
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Voor uw agenda:
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In 2019 mijn bak leeg ge-
haald en omgebouwd naar 
een Borneo georiënteerde 

bak door de Cyclocheilichthys 
janthochir vissen die ik heb.

November 2019 De Siervis op 
bezoek gehad voor een bak-
kenschouw en ondertussen 
is het een en ander gegroeid, 
toegevoegd, weggehaald, etc.
Vandaar een kleine update 
voordat we in November (la-
ten we hopen dat het kan) de 
koffie en statafel tevoorschijn 
halen voor een bakkenschouw 
1 jaar later.

Het aquarium 
van 

Mark Dijkers

Waar ik nog mee aan het wor-
stelen ben zijn de penseel al-
gen en af en toe een klein 
plekje blauw alg. Doordat ik te 
weinig tijd heb gehad de laat-
ste maanden doe ik het op ge-
voel en de PH KH GH waardes. 
En de linkerzijde van de bak 
wordt nog een keer anders in-
gedeeld met bijvoorbeeld een 
paar stenen.

Qua planten zijn de cryptoco-
ryne crispatula var. balansae 
(als het de juiste naam is) en 
Hygroyza aristata de nieuwko-
mers in de bak.

Idee van de Hygroyza is mooie 
wortels van de drijfplant in het 
midden van het aquarium aan 
de voorzijde om zo licht inval 
te breken en diepte te maken.

Nu laatst eens een levendige 
scholen vis, Rasbora sarawa-
kensis, erbij gezocht die ook 
voorkomst in Borneo en de ge-
bieden waar de ander 2 soor-
ten die ik heb ook voor komen. 
Gelukkig is het eiland groot en 
als ik de westelijke zijde van 
het eiland pak kan ik zeggen 
dat ze daar voorkomen.

Nog wel in Spanje een mosje 
gevonden en besteld wat ho-
pelijk ergens een keer binnen-
komt (i.v.m. covid-19 kan dat 
nog even duren).  Dit betreft 
een Fissidens sp. "Mini Bor-
neo". 

Als dit goed aankomt en dan 
ook eens goed groeit dan 
wordt dat de volgende update.
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Oktober 2019

April 2020
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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! 


