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Uitnodiging?

D

Beste leden,

e zomer zit er alweer bijna op. En wat voor
een zomer, als u op vakantie bent geweest
hopen we uiteraard dat een mooie en veilige
vakantie was.
Inmiddels zijn we al ruim een half jaar verwikkeld in
de Coronacrisis en ondanks enige versoepelingen ziet
het er naar uit dat we voorlopig nog niet klaar zijn met
deze crisis. We hebben onlangs in een bestuursvergadering besloten om tenminste tot het einde van het jaar
nog niet fysiek bijeen te komen. De ruimte in het MEK
laat dat immers nog niet toe. Dat betekent dat we de
komende maanden ons best gaan doen om alternatieven te bedenken. We vinden het immers heel belangrijk
dat we gezamenlijk onze hobby mogen beleven en delen. De raderen draaien...
Ook hebben we met pijn in ons hart, besloten om de
Nieuwjaarsbeurs, gepland in januari 2021 niet door te laten gaan. We vinden het niet verantwoord om in deze onzekere tijd dit evenement met veel haken en ogen op het
gebied van bijv. de anderhalve meter te garanderen. Ons
lijkt het verstandiger om ons te gaan richten op een mooie
beurs in 2022. Een concept datum daarvoor staat al: 23
januari 2022.
Via de digitale weg gaan we op maandag 7 september
een bijeenkomst organiseren. Walter Deproost zal de lezing
“Langs de kusten van Mozambique aan het Malawimeer”
waar... Onze seretaris heeft inmiddels een mail met meer
info verstuurd. U kunt om 19.45 uur inloggen en we beginnen
om 20.00 uur. Graag tot maandag 7 september!
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Verslag van de
digitale bijeenkomst
op 8 juni jl

M

aandag 8
juni was
onze eerste virtuele verenigingsavond tijdens
de corona crisis.
Met het Jitsi-systeem hebben we een
goede mogelijkheid
om virtueel samen te
komen en ook lezingen te houden. Om dit
te testen gaf Peter van
der Ark een herhaling
van een lezing die hij
ook in 2017 had gegeven.
Het maken van een
epoxy achterwand voor
het aquarium was een
onderwerp waar geregeld
vragen over kwamen. Dus
een goede rede om deze
lezing eens te herhalen.
Tot nu toe werden onze achterwanden afgedekt met cement of tegellijm. Dat werd

daarna met donkere acryllatex
geverfd. Probleem was dat dit
toch weer snel ging afkalven
bijvoorbeeld door algeneters.
Je kunt met een combinatie
van tegellijm en epoxyhars zowel een oudere wand herstellen
als een nieuwe wand bouwen.
Voor wat algemene tips kunt u
lijken op de volgende websites:
• http://www.cichlidenkwekers.
nl/epoxy/
•https://www.mrboat.nl/epoxyvoor-aquaria-en-terraria/
• www.Polyestershoppen.nl
Als je een oude wand restaureert, moet je die eerst helemaal
laten drogen en alle loszittende
delen en algresten eraf borstelen. Dit proces van drogen
en borstelen kan wel een paar
weken duren. Als de wand al in
je bak zit, kan je die er meestal
niet uithalen en zal je de nieuwe
dekking met de kwast moeten
opbrengen. Zorg dan voor een
hele goede bescherming van
de voorruit door die af te plak-
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ken. Dat geldt voor alles waarbij je met epoxy werkt. Epoxy
lijmt keihard vast. Draag dus
oude kleren, bescherm je bril
en de omgeving. Een vlek met
epoxy is niet meer weg te krijgen. Maak je een nieuwe wand,
doe dan zoveel mogelijk met de

op de achterwand plakken of
zelfs naar voren laten komen.
Over deze tempex breng je dan
eerst twee lagen tegellijm aan.
Doe dit met vrij dunne tegellijm
van watervaste kwaliteit zodat
je die er met een kwast op kan
schilderen. Je krijgt dan geen

Als de tegellijm goed droog is,
kan je beginnen met de epoxy.
Breng twee lagen epoxy op.
Ik heb de eerste laag eerst laten drogen alvorens de tweede
laag op te brengen. Ton Geraerds heeft echter goede resultaten gehad met nat-op-nat. Je

nieuwe wand liggend en buiten scherpe randen of punten. Ik
de bak en werk alleen de ran- heb de tweede laag met doorden af als de wand erin zit.
gekleurde tegellijm gedaan.
Dan heb je vast een basiskleur.
Voor de achterwand begin je
met de vorm te maken met Je kunt tegellijm kleuren met
tempex. Je kunt uit tempex ook cement kleurstof van het merk
wortelmotieven snijden en die Metzger.

laat dan de eerste laag drogen
tot die nog kleverig is en brengt
dan al de tweede laag op.
Wat heb je nodig voor een flinke
bak (mijn bak is 160 x 60 x 60):
• 1 kg epoxy en 0,5 kg harder.
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De Mengverhouding is 2:1 (in
gewicht).

Goed roeren is essentieel. Als Let erop je handen, ogen, bril en
het niet goed gemengd is, hardt kleding goed te beschermen.
het niet goed uit.
Alle materialen zijn te koop bij
• Gebruik een wegwerp mengde bouwmarkt en bij de levekom en een huishoud weeg- • Ik heb daar weer een paar eet- rancier van epoxyhars.
schaal om de twee componen- lepels tegellijm doorheen geten bij elkaar te brengen.
roerd. Je kunt tegellijm door de • Het hardt binnen 24 uur transepoxy roeren totdat je een dikte parant uit en het wordt zo hard
Eerst de epoxy en dan de hal- van ketchup hebt of iets dun- als glas. Het is dan volledig wave hoeveelheid harder. Omdat ner.
terbestendig, heeft een neutraje een verwerkingstijd hebt van Het voordeel is dat de epoxy le geur en geen resten van op45 minuten, maak je het beste daarna minder glimmend is on- losmiddelen.
200 gram epoxy met 100 gram der water.
harder. Je moet dat dan wel
Het levert een mooie en harde
een paar keer herhalen, maar je • Je kunt de epoxy met een achterwand op. Na bijna 3 jaar
hebt dan tenminste goed ver- wegwerpkwast eenvoudig op- is er bij mij nog geen spoortje
werkbare vloeistof. Meng dit schilderen.
van schade te zien. Een aanranaar eigen keuze met epoxy
der dus.
kleurstof, die je ook bij de leve- • Alle materialen staan weergeranciers voor epoxy kan kopen. geven in de bijgevoegde foto. Peter van der Ark

De kennistesten worden regelmatig gemaakt.

D

e eerste test ''de Basis test'' is inmiddels door ruim duizend mensen gemaakt. ''Aquarium houden Gevorderden'' is ruim 500 keer bezocht en de laatste test die online is gezet,
''Aquarium houden Speciaal'' daar hebben ruim 200 mensen de test gemaakt.
Aquarium houden Basis,
Aquarium houden Gevorderden
Aquarium houden Speciaal.

Benieuwd naar uw kennis op het gebied van aquarium houden? U kunt deze testen gratis maken
via de site van de Nederlandse Bond Aqua Terra. https://nbat.nl/kennistest Leden van de Nederlandse Bond Aqua Terra kunnen bij een voldoende aantal punten een certificaat downloaden.
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Huiskeuring
2020

H

et is inmiddels al een lange traditie aan het
worden, maar ook dit jaar zijn we voornemens 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.

I

n de vorige nieuwsbrief konden we nog niet melden
wie de keuring zou verrichten. Inmiddels is dat duidelijk, Bram Rosier zal weer de keuring verrichten.
De datum is zaterdag 17 oktober. Inmidddels hebben al
een aantal leden zich gemeld, maar er is nog ruimte om
mee te doen.
Aanmelden kan op eenvoudige wijze door een mail te sturen 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.
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!
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Hettuincentrum
complete

KOKOSNOTEN VOORBEREIDEN
VOOR HET AQUARIUM

K

okosnoten worden al
heel lang in het aquarium gebruikt, je vindt
ze tegenwoordig dan ook in
de meeste dierenwinkels of

speciaalzaken. Ze worden gebruikt als schuilplaatsen door
verschillende vissen, sommige
soorten gebruiken ze als leghol om hun eieren en jongen
te beschermen tegen rovers.
Dan hebben we het vooral over
dwergcichliden en meervallen.
We kopen dit natuurlijk decoratiemateriaal vaak aan een

hogere prijs dan dat een verse
kokosnoot in de winkel kost,
terwijl het eigenlijk maar een
kleine moeite is om zelf onze
vissen van hun lievelingsplekje
te voorzien.

Harde noot
Een kokosnoot is een harde
noot om te kraken maar ze
heeft ook zwakke punten, dit
zijn de 3 zwarte punten aan
het uiteinde van de noot, op

Benodigdheden:
- één of meerder kokosnoten
- een hamer
- een schroevendraaier met
kruiskop
- een schroevendraaier met
een platte kop
- een grote kookpot

die plaats zat ze vast aan de
kokospalm. Dit is de meest
voordelige plaats om gaten te
maken in de noot. Zet de kruiskopschroevendraaier op zo een
donkere plek op de noot en sla
de schroevendraaier door die
plek met de hamer. Dit herhaal
je bij de twee andere plaatsen.
Je hebt nu drie gaten in de noot
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en deze zwakkere plaats maak en de schelp en dan gebruik je
het makkelijk om meteen een een hefboomeffect om het los
gat in de noot te maken.
te wrikken. Dit doe je tot de
noot leeg is. Hoe dieper in de
Opening
noot hoe moeilijker het wordt.
Om te voorkomen dat de noot Om het makkelijk te maken kan
op een ongewenste wijze splijt, je met de scherpe kant van de
gaan we tussen de grotere ga- schroevendraaier in het vlees
ten nog een paar gaten
slaan. Vorm zo een cirkel zoals op de bovenstaande afbeelding. De
plaats tussen de gaten
is een zwakke plek. Sla
er voorzichtig met de
hamer op, dan krijg je
een opening zoals op de
afbeelding.
Koken
Eens je deze opening
hebt (het hoeft geen perfecte cirkel te zijn), kan je
de noot gaan koken, tenzij je er wat vruchtvlees
wil uithalen om op te eten.
Laat ze minstens een half
uur tot een uur koken.
Zo wordt het vruchtvlees
zacht en makkelijker te
verwijderen.

ben ondertussen bereikt wat
we wilden: een lege kokosnoot
klaar om te gebruiken in het
aquarium.
Natuur nabootsen
In de natuur zal je niet altijd
een perfect noot vinden die
onbeschadigd op één
opening na. Als je in je
aquarium meer structuur
wil creëren of een natuurlijkere look, breek de
noot dan op een spontane manier. Soms heb je
een kokosnoot die mislukt, maar ook dit heeft
zijn charme, fragmenten
worden graag door vissen als schuil- of aflegplaats gebruikt worden.

Slot
Wil je nog net iets meer
doen met je kokosnoot?
Je kan ze laten begroeien
met allerlei leuke aquariumplanten:
- Anubias - Javavaren
- Bucephalandra
snijden, zo creëer je kleinere en - Mossen
makkelijkere stukken om los te
Uithollen
maken.
Alle andere planten die niet
Als de noten gekookt zijn, spoel
wortelen in een bodem, maar
ze dan af met koud water zodat Afspoelen
zich met de wortels vasthechje ze terug kan hanteren. We Is de noot helemaal leeg is, ten aan allerlei objecten zoals
nemen nu onze lange schroe- spoel ze dan af onder de kraan hout, stenen.
vendraaier met platte kop. Deze (aan de binnenkant blijven vaak
steek je tussen het vruchtvlees allerlei stukjes zitten). We heb- Bron: A.V. Exotica uit Roeselare BE.
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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.

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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