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Beste leden,

We zijn alweer een paar maanden verder in 
deze bijzondere tijd en voor u ligt de uit-
gave van juni 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 uiteraard nog steeds 
dat het u en uw naasten goed gaat. 

Op dit moment staan we voor een paar veranderingen 
in de maatregelen die landelijk bepaald worden mbt 
het samenkomen van 1 juni. Wij hebben in het bestuur 
besloten dat we voor de zomervakantie geen fysieke 
samenkomsten gaan organiseren. Veiligheid staat im-
mers voorop, ook in onze hobby. We zijn wel in gesprek 
met o.a. het MEK om te zien wat de mogelijkheden gaan 
worden in de komende tijd. Doen we dan niets? 

Integendeel, via de digitale weg gaan we op maandag 8 
juni een bijeenkomst organiseren. Nieuw voor ons en voor 
u waarschijnlijk, maar de moeite waard om met elkaar dit 
experiment aan te gaan. Hou uw mailbox in de gaten voor 
meer informatie over hoe, wat en waar... Onze seretaris  zal 
een mail met meer info onder de leden verspreiden. 

We zien u graag via de digitale weg op 8 juni. Verder wen-
sen we u veel leesplezier en let een beetje op elkaar.

Namens het bestuur, 
Reginald Kluijtmans

Uitnodiging
...of toch?
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Het is inmiddels al een lange traditie aan het 
worden, maar ook dit jaar zijn we voorne-
mens een Huiskeuring te organiseren.  We 

kunnen dit volgens ons zeker op een verantwoorde 
wijze doen, immers kunnen we met keurmeester en 
een beperkte begeleiding ons prima houden aan de 
landelijke maatregelen rondom Corona zoals ze op dit 
moment gelden.

Op dit moment  zijn we nog in onderhandeling met de 
keurmeester over de precieze datum in oktober. Vast-
staat dat het op een zaterdag gaat gebeuren. Wat we 
wel graag willen vragen aan onze leden om zich aan te 
melden, voor zover dat nog niet gebeurd is.

Aanmelden kan op eenvoudige wijze door een mail te stu-
ren naar info@desiervis.nl. Deelname is gratis uiteraard. 
Mochten er vragen zijn, stel ze vooral. We zien uw vragen 
graag komen en geven graag antwoord. 

De keuring geschiedt volgens de regels die zijn opgesteld 
door de NBAT en vastgelegd in de keuringswijzer. Voor meer 
informatie over deze richtlijnen kunt u ook terecht op:

https://www.cbkm.nl/download.html

Voorop staat dat meedoen altijd belangrijker dan de wedstrijd 
en vooral dat het leuk en leerzaam moet zijn om mee te doen. 
Dit is onze boodschap aan de keurmeester. 

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!

 
Huiskeuring

 2020



 Het complete    tuincentrum
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Digitale 

Bakkenschouw
Een lid van De Siervis bespreekt zijn 

of haar aquarium. Deze keer:
Wil van der Sanden

AquArium 
vervAngen

(de foto hierboven was in bete-
re tijden)

Mijn aquarium, een ju-
wel 240, was na on-
geveer 10 jaar toe aan 

vervanging. Door het veelvuldig 
leeghalen en opnieuw inrichten 
waren er opvallende beschadi-
gingen en vooral krassen op de 
voorruit ontstaan. Deze waren 
echt storend te noemen. Bo-
vendien was de onderkast, niet 
het meest sterke materiaal, ook 
niet meer om aan te zien. Dit 
allemaal natuurlijk door het tel-
kens veranderen van de inrich-
ting. Ook het constant wijzigen 
van de filtering ( wel CO2,geen 
CO2, wel UV lamp, geen UV 
lamp etc.) had niet bijgedragen 

aan het aanzien. Bovendien 
speelde ik al langer met het 
idee om een groter aquarium 
aan te schaffen. Na veel naden-
ken en overleg met mijn vrouw, 
die toch wel haar bedenkingen 
hierbij had, kwamen we tot de 
conclusie dat het beter was om 
opnieuw te beginnen.

Er zou een nieuw aquarium ko-
men. Het was ook meteen dui-
delijk dat het geen juwel zou 
worden. Het lijkt in eerste in-
stantie handig een Plug in Play 
bak maar er zijn toch wel veel 
beperkingen. Als je iets wil ver-
anderen zijn er weinig mogelijk-
heden ( zoals ik al had gemerkt). 

Een andere conclusie was dat 
er een goed plan moest worden 
gemaakt over wat voor soort 
aquarium er zou komen. Dus 
om in N.B.A.T. termen te blij-
ven een A1/A2 en hoeveel gro-

ter het mocht worden. Ook hier 
was nog wel wat overleg nodig.

Ik had me voorgenomen om 
deze keer om wat meer onder-
zoek te doen dan bij de vorige. 
In de eerste plaats was mijn 
kennis natuurlijk wel iets uitge-
breid zeker gezien de ervarin-
gen maar ook door de kennis 
die was opgedaan bij “de Sier-
vis”. 

Dit heeft tot een zeer interes-
sante reis door ”aquariumland 
” geleid. Door op internet maar 
zeker ook fysiek ”op bezoek“ 
te gaan en te praten en vragen 
te stellen wordt wel duidelijk 
dat er niet een mening is maar, 
afhankelijk hoeveel mensen, 
heel veel meningen en iedereen 
overtuigd is van zijn of haar ge-
lijk. En dat is in feite ook heel 
goed te begrijpen. Het ”aquari-
umgebeuren”, vissen, planten, 
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watersamenstelling etc. etc. is 
zeker geen exacte wetenschap. 
Er zijn zoveel factoren die een 
rol spelen en die ook nog eens 
variabel kunnen zijn. Dat er 
mensen zijn die daar beter mee 
om kunnen gaan dan anderen 
mag ook duidelijk zijn. 

Het beste voorbeeld daarvan 
zie je bij de huiskeuringen. Daar 
zie je toch vaak dezelfde men-
sen komen “bovendrijven” (om 
maar een woordspeling te ge-
bruiken). Ik reken mezelf bij de 
mensen die het best behoorlijk 
doen maar zeker niet optimaal. 
Daarvoor gebeuren er bij mij 
te veel dingen die voor mij on-
grijpbaar zijn. En dan gaan we 
maar weer op zoek naar een 
oplossing. Iemand binnen de 
vereniging, weet niet meer wie, 
zei eens; Ervaring is iets wat je 
krijgt nadat je het nodig had. En 
zolang je een aquarium wil blij-
ven verzorgen blijf je bouwen 
aan ervaring.

Maar goed, terug naar de aan-
schaf van het nieuwe aquarium. 
Er is een zeer, zeer ruime keus 
in aquaria. De aquariumwereld 
moet gigantisch zijn, econo-
misch gezien, anders is dit bijna 
niet te begrijpen. Als ik mezelf 
als voorbeeld neem voor wat 
betreft levensduur van vissen, 
materiaal etc. zou minimaal de 

helft al lang failliet zijn. Maar 
met zoveel keuzes en mogelijk-
heden moesten er wel knopen 
worden doorgehakt. Nog even 
met de gedachte gespeeld om 
er zelf een te bouwen maar 
daar speelden een paar prakti-
sche problemen een rol. Vooral 
ruimtegebrek. 

Uiteindelijk uitgekomen bij 
“Aquaria van Wolferen” in Sint 
Willibrord. Na eerst een af-
spraak te hebben gemaakt (is 

geen winkel) een bezoek ge-
bracht. Een klein “showroom-
pje”waar een paar modellen 
staan. Bij dit bedrijf is het echt 
”u vraagt en wij draaien”.( Voor 
de geïnteresseerden: aqua-
riavanwolferen.nl) De keus is 
uiteindelijk gevallen op 1.60 m 
x 0.5 x 0.5 m. Heeft dus een in-
houd van 400 ltr.  De bak werd 
januari 2017 afgeleverd, geheel 
volgens afspraak. Ook de “na-

zorg” is naar volle tevredenheid 
afgehandeld. 

Tijdens de reis door “aquari-
umland“ was er natuurlijk ook 
gekeken naar verlichting, filte-
ring etc. De keuze voor een A2 
bak, Zuid-Amerika, was inmid-
dels gemaakt dus de verlich-
ting moest hier bij passen. De 
keuze, na veel onderzoek, is 
geworden, HVP ledverlichting 
met controller. De technische 
gegevens laten we maar ach-

terwege maar deze verlichting 
is uitstekend geschikt voor de 
amazone. Ook het filter moest 
natuurlijk groter. Dat is gewor-
den een OASE Thermo 600, 
hoor mensen denken is toch 
voor de vijver. Ja, maar nu ook 
voor aquaria. Heeft een voorfil-
ter en ingebouwde verwarming. 
Vooral het voorfilter is gewel-
dig, tweewekelijks voorfilter rei-
nigen, draait nu ongeveer 4 jaar 
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en tot nu toe is de hoofdfilter 
nog niet schoongemaakt. Per-
fecte biologische werking.

De achterwand was ook nog 
een uitdaging. Had mijn eigen 
ideeën en wou die verwerkt 
zien. Dat resulteerde uiteindelijk 
in, knippen-plakken-lijmen, en 
weer opnieuw beginnen. Hier 
is trouwens tijdens een doe-

avond van de vereniging best 
veel aandacht aan geschonken 
want ik was niet de enige met 
een uitdaging.  

Begin maart was het dan zover 
aquarium gevuld en de eerste 
planten en hout.

In april de eerste vissen in het 
aquarium gedaan. En uiteraard, 

toch weer, na de inrichting ver-
schillende keren te hebben 
aangepast (deze keer wel veel 
voorzichtiger) is dit het resul-
taat. 

Er zijn wel weer plannen om het 
visbestand aan te passen maar 
gezien de vitaliteit van de die-
ren voorlopig nog niet. 
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Vooropgesteld: het co-
ronavirus had nooit het 
levenslicht mogen zien. 

Maar ondanks alle ellende in 
de wereld momenteel ontstaan 
er ook mooie dingen; de na-
tuur doet het een beetje beter 
en daarnaast laten we zien hoe 
sterk we kunnen zijn als land – 
nee – als wereld.

Zo laten we momenteel zoveel 
mogelijk solidariteit zien door 
thuis te blijven. Toch is niet voor 
iedereen thuiszitten een optie, 
en hebben zij juist de taak om 
de maatschappij draaiende te 
houden of zelfs levens te red-
den. En dan bekruipt je toch 
best een gevoel van trots op de 
medemens, nietwaar?

Daarnaast is het coronavirus – 
hoe gek het ook klinkt – op we-
reldniveau best goed voor de 
natuur. De natuur heeft adem-
ruimte gekregen en dat werpt 
zichtbaar z’n vruchten af. De 
lucht is schoner door de ver-
minderde CO2-uitstoot, wilde 

Schonere lucht en blije dieren:
het coronavirus heeft ook positieve effecten

dieren keren terug naar hun 
huis in natuurgebieden en het 
water in sommige steden be-
gint zichzelf op te ruimen.

Dolfijnen bij de kust
Neem Italië. Doordat het water-
verkeer op zee is stilgelegd, ke-
ren dolfijnen terug naar de rusti-
ge kust. En dat levert prachtige 
beelden en blije zeedieren op. 
Helder water

Ook het waterverkeer in de 
vaarstraten van Venetië ligt mo-
menteel stil. Het water begint 
iedere dag helderder te worden 
en prachtige zwanen durven 
zich zelf weer op het water te 
wagen.

Ban op dierenhandel
In China heeft de overheid in-
middels voedselmarkten waar 
wilde dieren worden verhan-
deld tijdelijk verboden. Maar 
ook de mening van veel Chine-
se burgers is veranderd: ze wil-
len massaal een einde aan 

de onhygiënische mark-ten. De 
CO2-uitstoot gaat omlaag. 

Ondanks dat de mindset nog 
steeds hetzelfde is en er dus 
een kans bestaat dat het straks 
weer terug bij af is, is de lucht 
in China momenteel ineens 
weer mooi blauw. In China zijn 
de wegen rustig, het openbaar 
vervoer is platgelegd, vliegtui-
gen vliegen nog maar op een 
minimum en ook de vervuilende 
industrie in het land ligt stil. Er 
zijn daardoor enorme afnames 
in de luchtconcentraties te zien.

De grootste afname is in stik-
stofdioxide, vooral afkomstig 
van de vervuilende industrieën. 
In totaal is de luchtvervuiling 
met 25 procent teruggedron-
gen en dat redt op z’n beurt 
juist weer mensenlevens.

Gelezen in het nieuwsblad van 
de B.B.A.T.
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Deze heeft een streepje 
voor. We mochten weer 
prachtige botia’s be-

wonderen.

In Maleisië 
zwommen zelfs 
twee soorten 
botia’s bij el-
kaar, namelijk 
de Muisbo-
tia met de wel 
heel moeilijke 
wetenschap-
pelijke naam 
Yasuhikotakia 
morleti en de 
Groene tijger 
botia, Syncros-
sus hymenophysa (ex Botia hy-
menophysa). Deze laatste Botia 
heeft heel veel weg van de veel 
bekendere uit India afkomstige 
Botia striata.

Er zijn veel Botia’s die we kun-
nen bewonderen in menige 
aquaria, maar de mooiste vind 
ik zelf toch nog altijd de uit India 
afkomstige Botia striata. Ook 
bekend onder zijn synoniemen 
Botia striata kolhapurensis, Bo-

Gestreepte Botia

tia striatus of Botia dayi. In het 
Nederlands noemen we hem de 
Gestreepte Botia of Gestreepte
modderkruiper. 

Deze naam is absoluut geen 
verrassing als we naar deze vis 
kijken. De Botia striata heeft  
rondom zijn hele lichaam en 
kop zwarte dunne banden, af-
gewisseld met lichtgele strepen 
en in verschillende varianten. 
Hij kan een lengte bereiken van 
zo’n 10 centimeter. 

Omdat dit een prima beginners-
vis is, die heel vredelievend is 
voor zijn medebewoners, zien 

we de Botia striata in veel bak-
ken zitten. Helaas houdt niet 
iedereen zich aan zijn wensen 
om met veel soortgenoten ge-

plaatst te willen 
worden. Er moet 
worden uitge-
gaan van mini-
maal 5 stuks per 
aquarium. Niet 
alleen zullen ze 
anders wegkwij-
nen omdat ze dit 
gezelschap echt 
nodig hebben, 
maar bovendien 
heb je er zelf ook 
veel meer plezier 
aan, daar ze dan 

beter zichtbaar zijn.

Het is van nature een schuwe 
vis die zich snel verstopt. Maar 
als de groep groter is, zullen 
ze zich eerder vertonen. Een 
bijkomend voordeel is dat ze 
graag slakken eten, waardoor 
het aquarium in no-time ont-
daan zal worden van ‘hinderlij-
ke’ slakken. 

Om hem in je aquarium te plaat-



AV De Siervis - pagina 18    

sen, zijn er een paar dingen 
waar je even aan moet denken. 
Deze soort heeft een zachte 
bodem nodig om in te kunnen 
wroeten. Zand is erg geschikt 
voor dit doeleinde. De bodem 
mag niet scherp zijn omdat de 
vissen zich dan kunnen ver-
wonden aan de bodembedek-
king.

Verder heeft deze vis veel ver-
stopplekken nodig. Dit kan 
worden gemaakt door decora-
ties te plaatsen zoals stenen en 
hout, maar ook door gebruik te
maken van veel planten. Door 
het wroeten in het zand kunnen 
de vissen planten ontwortelen. 
Daarom moet er gebruik ge-
maakt worden van planten die 
stevig in de grond staan. Deze 
dieren zijn gebaat bij schoon 
water met een lichte stroming. 

De vissen hebben de gewoon-
te om zich te verstoppen op 
plekken met nauwe openingen. 
Daarom moet er goed op wor-
den gelet dat de vissen zich 
niet ergens klem kunnen zet-
ten. Hier moet vooral bij wor-
den gedacht aan de achter-
wand. Daar mag geen kiertje 
tussen zitten. Het is aan te ra-
den om de uit- en instroom van 
het filter af te dekken met een 
korfje of gaas. Anders zullen de 
vissen proberen om het filter in 

te zwemmen.

De minimale lengte van je 
aquarium moet toch wel zo’n 
120 centimeter zijn. De tempe-
ratuur van het water dient tus-
sen de 23-26º C te liggen, met 
een pH van 6-6,5 en een GH 
van 3-7. Net zoals in de natuur 
waar ze te maken hebben met 
schommelende temperaturen, 
is het ook in het aquarium ge-
wenst de temperatuur van het 
water regelmatig te wijzigen.
Gedurende lange tijd vissen op 
de minimum of maximum tem-
peratuur houden is niet altijd 
gewenst en kan de levensduur 
van de dieren bekorten.

De Botia’s zijn alleseters (om-
nivoren). Zowel levend voer 
als diepvriesvoer kan gegeven 
worden zoals muggenlarven, 
garnalen en groenvoer, ook 
voedertabletten en droogvoer. 
En, zoals al eerder aangege-
ven, slakken. 

Het is een uitstekende vis voor 
zowel een speciaal- als gezel-
schapsaquarium, samen met 
de Kersenbuikcichlide (Pelvi-
cachromis pulcher). Helaas is 
over de kweek in aquaria niets 
bekend. In de handel wordt de 
Botia striata gekweekt door ge-
bruik te maken van hormonen.
Het geslachtsonderscheid is 

moeilijk te zien, de volwassen 
vrouwtjes hebben een iets vol-
lere buik. Het is een prachtig 
visje waar men veel plezier aan 
kan beleven.

Tekst en foto: Margie van der 
Heijden. Gelezen in Natuur-
vrienden-Zwolle

Wij wen-
sen 
alle

lezers een hele 
prettige en 
zonnige va-
kantie toe!

Als je weggaat 
ondanks Co-
rona: een hele 
mooie reis en 

kom
weer behou-

den thuis.
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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! 


