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Beste leden,

We zijn inmiddels met het uitkomen van 
deze nieuwsbrief alweer beland in de-
cember. Bijna op het punt om dit ‘vreem-

de’ jaar af te sluiten. Het jaar is op zijn zachtst gezegd 
wat anders verlopen dan we hadden kunnen voor-
spellen. Zo hadden we graag midden in de organisa-
tie voor voor weer een mooie beurs willen zitten nu, 
uiteraard hadden we graag ook onze jaarlijkse huis-
keuring georganiseerd dit jaar, evenals een excursie 
naar een aquariumzaak of dierentuin. Maar niets van 
dat al. We hebben ons vooral op alternatieve manier 
bezig gehouden hoe we elkaar kunnen zien, spreken 
en informatie kunnen uitwisselen. De woorden Jitsi en 
Zoom kenden we vorig jaar nog niet, laat staan wat het 
is om online elkaar te ontmoeten.

Dat alles hebben we de afgelopen tijd goed opgepakt 
met elkaar. En dat is ook een compliment waard. Wij vin-
den het ontmoeten erg belangrijk en het feit dat het sa-
menkomen dit jaar op een heel andere manier moet gaan 
vergt toch iets meer van ons allen. En we zijn blij te mer-
ken dat we inmiddels hecht genoeg zijn om met elkaar 
ook dit digitale avontuur aan te gaan.

En daar gaan we een nieuw experiment aan toe voegen. In 
december organiseren we twee avonden. Mark Dijkers en 
Rinaldo Lips zullen op 7 december een quiz organiseren  
en de uitslag daarvan zullen we een week later, op 14 de-
cember digitaal verzorgen. U kunt de vragen gewoon met 
pen en papier invullen en daarna per mail verzenden (info@
desiervis.nl)  Inmiddels is er een link en uitleg verzonden via 
mail voor deze bijeenkomst. Zie ook verder op pagina 10.

We zien u graag online op 7 december

Uitnodiging





Verslag van de 
digitale 

bijeenkomst 
2 november jl

Verslag van de le-
zing “Een alterna-
tieve huiskeuring” 
door Bram Rozier.

Het zal ieder-
een duidelijk 
zijn dat de 

keuring gegeven de 
omstandigheden niet 
door kon gaan. Toch 
hadden een aantal van 
de keuringskandidaten 
wat foto’s naar Bram 
gestuurd om van com-
mentaar te laten voor-
zien. 

Ina Terlouw heeft een bak 
met een mooi plantenbe-
stand. Zij heeft ook veel 
licht op de bak staan. We 
zagen onder andere hele 
mooie rode Myriophyllum. 
Dat is een moeilijke plant 
om mooi te houden. Als vis-
sen Otocynclus, de intussen 
bij deelnemers aan onze app 
beroemde Ancistrus en een 
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mooie school blauwe tetra’s. 

Rinaldo Lips heeft een bak met 
scherpe contrasten. Dat heeft 
ook de maken met de keuze 
van wat licht gekleurde steen. 
Dat contrast wordt wel mooi af-
gevlakt door de goed groeien-
de javamos. Bram adviseerde 
ook die wat meer te laten groei-
en. We zagen mooie Rotala ro-
tundifolia,  Ludwigia en Crypto-
coryne balancae. Als vissen de 
Colisa chuna en de witvin versie 
van Hyphessobrycon rosaceus. 
Daarnaast ook mooie waaier-
handgarnalen.

Peter van der Ark heeft een 
aquarium met accent op 
Noord-Amerika. Grote stukken 
hout en enkele grote stenen 
zijn bepalend. Daarnaast staan 
er een aantal goed groeiende 
Echinodorussen die helaas wat 
veel op een rij staan. Er is vrij 
veel groene alg. Als tip gaf Bram 
om de filterinhoud wat te ver-
minderen. Als een filter te veel 
vulling heeft, wordt het uitein-
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delijk zuurstof arm en kan er te 
veel nitriet ontstaan. Als vissen 
zagen we zwarte fantoomzalm 
en een paar Crobia Xinguensis 
van ongeveer 
10 cm groot.

Sjaak Klein-
loog is al jaren 
een topper en 
vooral op het 
gebied van 
planten. Alles 
lijkt bij hem 
goed te groei-
en. Dat wordt 
verklaard door 
zijn grote aan-
dacht voor 
voeding en CO2. Daarnaast is 
het licht heel goed op orde. Ik 
heb de lange lijst van planten 
niet kunnen noteren, maar het 
best advies is bij Sjaak te gaan 
kijken. Als vissen zagen we o.a. 
Corydoras sterbae, kardinaal-
tetra’s, bijlzalmen, mooie Mi-
crogeophagus altispinoza en 
een groep kegelvlekbarbelen.

Als tweede deel van de lezing 
gaf Bram een toelichting op de 
keuringswijzer. Die is in details 

te vinden op de website www.
cbkm.nl. U kunt daar niet alleen 
de keuringswijzer vinden maar 
ook uitslagen van keuringen in 
het verleden. Nederland loopt 
bij de keuring voorop als het 
gaat om de beoordeling van 
dierenwelzijn en milieu. We zijn 
een voorbeeld voor veel landen. 
Het element “biologisch” vormt 

ook het belangrijkste deel van 
de punten die we bij de keuring 
kunnen krijgen. 

Ten slotte liet 
Bram nog een 
aantal foto’s 
van topbak-
ken de re-
vue passe-
ren. Prachtige 
bakken waar 
Bram toch 
nog wel wat 
verbeterpun-
ten wist te vin-
den. Maar ze-
ker een bron 
van inspiratie. 

Er wordt in Nederland op hoog 
niveau gehobbyd. 

Ondanks dat het weer een di-
gitale avond was, was iedereen 
weer heel tevreden. We hopen 
dit nog een tijdje vol te houden.

Peter van der Ark

Wij wensen u en uw naasten prettige feestdagen toe en een 
mooie jaarwisseling.  Wij danken u voor uw betrokkenheid bij 

de vereniging, zonder betrokken leden geen actieve vereni-
ging. We hopen op een mooi en vooral ook gezond 2021 waar-

in elkaar weer kunnen ontmoeten. 

En vooral, let goed op u zelf en elkaar.
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We hebben de afgelopen maanden onze 
bijeenkomsten kunnen organiseren met 
een Nederlandse variant op Jitsi. Daarin 

merkten we toch een paar nadelen, vooral hoe we de 
sprekers van de avond op een juiste manier in stelling 
konden brengen. Daarom hebben we besloten, ook 
met het oog op de huidige ontwikkelingen en de tijd 
die het waarschijnlijk nog gaat nemen voordat we fy-
siek elkaar kunnen ontmoeten om over te gaan op een 
ander systeem, nl. Zoom.

Hoe gaat het werken?
De leden gaan een agenda uitnodiging krijgen. Als je out-
look hebt kan je die direct in de agenda zetten. Wees niet 
bang, ZOOM is een Engelstalig programma en de uitnodi-
ging is ook Engels. Geen SPAM of phishing dus. De tekst 
is bijvoorbeeld als volgt:

Het getal voor de meeting ID zal per uitnodiging verschillen, 
maar je hoeft met dat getal verder niets te doen. Sla deze 
e-mail goed op of (beter) zet hem in je agenda.
 
Druk bij het begin van de bijeenkomst op de link in blauw (be-
gint met https://us02web.zoom.us). Als je nooit eerder zoom 
hebt gebruikt, zal het systeem zich eerst even moeten instal-

 
Een nieuw jaar... 
een nieuw online 
systeem: Zoom



 Het complete    tuincentrum
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leren. De volgende keren hoeft 
dat dan niet meer.
 
Dan volgt midden boven op je 
scherm een pop-up waar ook 
een knop zit:

URL: ZOOM launcher openen
 
Druk op deze knop.  Dan komt 
er een Engelse melding dat je 
in de “waiting room” zit en de 
host je zal toelaten. Wacht even 
tot je toegelaten wordt.
 
Als het goed is ben je dan in de 

meeting.

Links onder zie je de icoon-
tjes van het microfoontje en 
de camera. Daarmee kan je je 
microfoon, speaker of  camera 
aan en uit zetten. Met het pijltje 
naast deze icoontjes kan je ook 
selecteren welke microfoon, 
speaker of camera je wilt ge-
bruiken.
 
Omdat in ZOOM niet de eer-
ste gebruiker de host is (zoals 
in JITSI), maar altijd De Siervis 
kan je op de eerste avond een 

kwartiertje van te voren al con-
tact maken. 
Dan kan je rustig de tijd nemen 
om te zien hoe het werkt. Het 
is simpel en ZOOM is nu in Ne-
derland één van de meest ge-
bruikte systemen voor dit doel.
 
Mocht eea niet duidelijk zijn, 
laat het ons weten en nemen 
contact met je op om eea op te 
lossen. 

Hopelijk lukt het zo, maandag 
7 december is de eerste avond 
op Zoom. Graag tot dan. 

Deze vis worDt gebruikt 
voor ouDerDomsonDerzoek

Bij ouderdomsonderzoek 
denk je misschien niet 
meteen aan onderzoek 

naar vissen. Maar Duitse on-
derzoekers gebruiken hiervoor 
wel degelijk een vis, namelijk 
de Nothobranchius furzeri. Dit 
doen ze omdat deze vis op 
dezelfde manier veroudert als 
mensen en hij ons dus iets 
vertelt over waarom sommige 
mensen ouder worden dan an-
deren.

Ouderdom ontstaat in grote lij-
nen doordat we tijdens ons le-
ven schade oplopen aan onze 
cellen en genetisch materiaal. 
Zowel vissen en mensen ver-
ouderen en al lijken we op het 
oog heel verschillend, de prin-
cipes van ouder worden zijn 
bij beide soorten vergelijkbaar. 
Hoe groter deze schade wordt 
hoe ouder we zijn en hoe groter 
de kans is dat we overlijden. 

Per soort verschilt het hoe snel 

deze schade oploopt en hoe 
oud een individu van een soort 
dus kan worden. Niet alleen per 
soort zijn hier verschillen, maar 
ook per individu kan het sterk 
verschillen en daarom worden 
sommige mensen ouder dan 
andere mensen. Dit verschil 
ontstaat door de verschillen in 
leefstijl van mensen maar ook 
door de verschillen in het DNA.

Nieuw onderzoek
De vis stond daarom centraal 
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bij onderzoek dat Duitse we-
tenschappers hebben gepu-
bliceerd in het wetenschap-
pelijke blad Cell. Het blijkt dat 
de genen die betrokken zijn 
bij het proces dat zorgt voor 
de energieproductie binnen 
cellen invloed hebben op hoe 
oud de vissen worden. Dit pro-

ces, waarbij suikers verbrand 
worden voor de productie van 
energie, blijkt bij vissen die uit-
eindelijk ouder worden in hun 
jonge jaren minder actief te 
zijn.

Wanneer de onderzoekers 
deze vissen de stof rotenon 
toedienen, een stof die invloed 
heeft op het proces van ener-
gieproductie, blijkt dat het de 

levens-verwachting van de vis-
sen ten goede komt. Deze stof 
- die normaal gebruikt wordt 
als pesticide - blijkt in lagere 
dosering juist een positieve in-
vloed te hebben op de vissen 
en zorgt ervoor dat ze langer 
leven.

Dit onderzoek toont aan dat 
het proces van energieproduc-
tie invloed heeft op de kans van 
een lang leven en dat dit pro-
ces met hulpstoffen kan wor-
den beïnvloed. Dit geldt voor 
de vissen, maar een soortgelijk 
proces speelt zich af bij men-
sen. Dit onderzoek suggereert 
dat mensen met een lagere 
verbranding ouder worden, 
maar aan die voorspelling wa-

gen de onderzoekers zich lie-
ver nog niet. De onderzoekers 
denken wel dat dit onderzoek 
grote invloed kan hebben op 
het bestrijden van ouderdoms-
ziekten bij mensen.

Om dit te onderzoeken kun je 
natuurlijk naar het DNA van 

mensen kijken, maar om on-
derzoek te doen naar het ver-
loop van een heel leven zijn 
vissen een stuk geschikter. Je 
kunt mensen moeilijk hun hele 
leven in een laboratori-um op-
sluiten voor onderzoek. De 
Nothobranchius furzeri, beho-
rende tot de fa-milie van kil-
livissen, is een vis die een le-
vensverwachting heeft tussen 
de drie en twaalf maanden en 
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is daarom geschikter dan veel 
andere soorten voor dit onder-
zoek.

Muis versus vis
Als we dit ouderdomsonder-
zoek bij muizen zouden doen, 
zou het onderzoek jaren du-
ren omdat muizen nu eenmaal 
langer leven aldus medeauteur 
Alessandro Callerino. 'De vis-
sen vertonen dezelfde verou-
deringskenmerken als mensen, 
zoals tumoren en een vermin-
derde informatieverwerking'.
Eigenlijk is deze vis het ideale 
dier voor dergelijk ouderdoms-
onderzoek, andere dieren met 
een korte levensverwachting 
staan evolutionair ver van ons 

af. Er moet dan gedacht wor-
den aan bijvoorbeeld rond-
wormen of fruitvliegjes. Dieren 
die evolutionair dichter bij ons 
staan zoals muizen, leven ei-
genlijk te lang. Deze vis heeft 
feitelijk de ideale mix van ei-
genschappen: hij heeft de twij-
felachtige eer om het gewer-
velde dier te zijn met zowel een 
korte levensverwachting als de 
mogelijkheid om hem in ge-
vangenschap te houden.

Evolutie
Dit is zo ontstaan door de bij-
zondere natuurlijke levensom-
standigheden van de vis. Ze 
leven in de natuur namelijk op 
de laatste plek op aarde waar 

je een vis verwacht, in tijdelij-
ke meren op de savanne. Het 
bestaan van deze meren is ge-
koppeld aan de moesson en 
omdat die niet langer dan twee 
tot drie maan-den duurt, staan 
de rest van het jaar deze me-
ren droog. Het leven van een 
Nothobranchius furzeri is er 
dus op gebaseerd om niet lan-
ger te duren dan deze periode. 
Als het dan na negen maan-
den weer gaat regenen, komen 
de visseneitjes - die tegen de 
droogte kunnen - weer uit en 
begint het leven opnieuw.

Bron: Kennis van nu. Over-
genomen uit de Nieuwsbrief 
NBAT en De Rijswijkse.

Waterwaarden en zieke vissen
Jan Altink

Een veel gemaakte ver-
gissing is dat mensen 
denken dat wanneer de 

waterwaarden “goed” zijn, het 
water ook goed is. Maar wat 
goed is (lees: acceptabel) voor 
de één, kan niet goed (lees: 
onacceptabel) zijn voor de an-
der.

Wanneer je soorten combi-
neert die uiteenlopende be-
hoeften hebben, vergroot je de 
kansen dat wanneer sommige 
soorten het nog wel trekken of 
zelfs goed doen, voor een an-
dere soort de kritische grens 
bereikt of al overschreden is.

En waterwaarden worden al-

tijd als absoluut gezien, terwijl 
ze juist relatief gezien moe-
ten worden. Wat dat nou weer 
betekend? Nou, “ze” zeggen 
dat een waarde van zus-en-
zo “goed” is, terwijl waarden 
daarboven of daaronder “ver-
keerd” zijn. Maar dat geldt bij 
een bepaalde temperatuur, bij-
voorbeeld bij 20 graden Celsi-
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us. Dat betekend dat bij hogere 
of lagere temperaturen, andere 
waarden “goed” en “verkeerd” 
zijn!

Voorbeeldje. Algemeen wordt 
gesteld dat een nitraatbelas-
ting van 100mg per liter geen 
bezwaar is. Dat noemen we 
dus “goed”. Maar bij tempe-
raturen richting de dertig gra-
den (zeg 28, een vrij gangbare 
aquariumtemperatuur) is meer 
dan 20mg, soms meer dan 
10mg per liter al te veel. Terwijl 
bij 10 graden waarden boven 
de 200mg per liter niet scha-
delijk hoeven te zijn. En dat is 
dan ook nog per vissoort ver-
schillend. “Handig” hè?

Oftewel: waterwaarden meten 
is in het beste geval indicatief. 
Ik doe het na-genoeg nooit, of 
hoogstens achteraf. Door naar 
het water en de vissen te kij-
ken, aan het water te ruiken, 
kun je al genoeg over de kwali-
teit zeggen.

Aquariumwater mag NOOIT 
stinken. Maakt niet uit waar 
naar. Ruikt het: water verver-
sen. Schuimt het (belletjes van 
een uitstromer bijvoorbeeld 
blijven langer dan 3 seconden 
heel voor ze knappen: water 
verversen.

Wordt het water troebel of mel-
kachtig: water verversen. Han-
gen de vissen lusteloos in de 
bak: water verversen. Hangt al-
les bovenaan (vooral slakken): 
met een stinkgang onmiddellijk 
water verversen. En altijd weer 
die 20%. Hoog-stens een keer 
30%. En dan kijken hoe e.e.a. 
reageert en zo nodig de vol-
gende dag weer verversen.

Dus geloof me: “goede” wa-
terwaarden en dooie vis gaan 
prima samen. Al was het maar 
omdat je heel veel dingen NIET 
meet.

Bijvoorbeeld: zuurstofverzadi-
ging (allerbelangrijkste waar-
de), CO2 verzadiging (komt 
op de 2e plaats), organische 
(=bacteriële) belasting, parasi-
taire belasting, aanwezigheid 
van ongewenste stoffen (koper 
of andere non-ferro metalen, 
maar ook reinigingsmiddelen 
of nicotine (rokers). Wanneer 
er veel vrije zuur-stof in het wa-
ter is, zullen er ook veel aero-
be bacteriën aan het werk zijn, 
dus een lage organische belas-
ting.

Even ter beschouwing: een KH 
6 a 7 is prima. Waarom? Om 
de pH stabiel te houden. Heb 
je dan een wat hoge pH (8,5) 
en wil je die juist verlagen, dan 

gaat dat lastig worden, want 
die Carbonaatzouten die de KH 
vormen werken als een buffer.

Je zult dus nogal wat spul no-
dig hebben om de pH effectief 
te verlagen, en met elke water-
wissel breng je hem weer om-
hoog. Wordt wel een dure hob-
by zo, hoor.

Allereerst: voor bijna alle gang-
bare aquariumvissoorten zijn 
zo’n KH en pH goed of op zijn 
minst acceptabel. Niet om te 
kweken, maar dat is een ander 
verhaal. Wanneer je de pH echt 
omlaag wilt hebben kun je twee 
dingen doen: water onthar-
den via omkeerosmose (kost 
je ca. 60 tot 100 euro voor de 
appa-ratuur) of het water “aan-
zuren” d.m.v. turf. De tweede 
methode is goedkoper, maar 
geeft wel verkleurd water. Wat 
de vissen over het algemeen 
wel prettig vinden, maar jij mis-
schien niet.

Neem een goedkoop binnen 
filtertje, doe wat bodemgrind 
onderin ter verzwaring, vul de 
tussenruimte met turfgranulaat 
(van Sera bijv.), dit is samenge-
perste turf en effectiever dan 
losse turfvezels, zet het ergens 
achter een plant, sluit aan op 
een luchtpompje en laat het 
geheel rustig borrelen. De turf 



Voor uw agenda:



zal het water geleidelijk onthar-
den (ontzouten), de pH verla-
gen en het water gelig maken. 
Voordeel van turf is bovendien 
dat het ook nog eens mild an-
tiseptisch werkt.

Wordt een bepaalde vissoort 
ziek, maar andere soorten niet, 
dan ik denk aan een parasitai-
re of virale infectie (kieuwworm 
o.i.d. of een “gewone” ontste-
king) en dat heeft helemaal 
niets met de waterkwaliteit te 
maken. In een groep mensen 
worden sommige ziek, andere 
niet. Toch verblijven ze in de-
zelfde ruimte. Heeft met ge-
voeligheid en afweersysteem 
te maken. En sommige pa-
rasieten en virussen zijn heel 
soort specifiek.

Behandelen met zout is prima 
(het helpt tegen bijna alle para-
sieten), maar maak er een ge-
woonte van zieke vissen buiten 

het aquarium te behandelen, 
in een klein bakje, een emmer 
of voor mijn part een Tupper-
ware-bakje of zo. In het ge-
wone aquarium erg verdund, 
waardoor je er veel van moet 
gebruiken. Dompelbaden zijn 
effectiever, en je behandelt 
alleen het dier of de dieren in 
kwestie.

Wanneer je afwisselend voert 
en met voer van goede kwali-
teit wat bovendien niet te oud 
is (en dat doe je natuurlijk) dan 
bevat het alle voedingsstoffen, 
ballaststoffen, sporenelemen-
ten en vitaminen die je vissen 
nodig hebben, dus dat een 
ziekte door een gebrek (zoals 
een jodiumtekort) wordt ver-
oorzaakt lijkt me dan onwaar-
schijnlijk.

Tenslotte: besef ook dat zelfs 
in een “perfect” aquarium, 
toch vissen dood gaan, en lang 
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niet altijd is de oorzaak te ach-
terhalen. Soms is het gewoon 
ouderdom (een Kardinaal van 
3 jaar is echt hoogbejaard) en 
soms heeft de vis een aandoe-
ning die niet gerelateerd is aan 
het water of de andere vissen. 
Ook vissen kunnen, net als wij, 
“zomaar” een fatale ziekte op-
lopen.

Dus: niet wanhopen, gewoon 
volhouden, ook met de water-
wissel (ook, nee JUIST wan-
neer de waterwaarden goed 
zijn). Deze hobby ga je alleen 
in de vingers krijgen met ken-
nis en ervaring, en dat doe je 
nou eenmaal met vallen en op-
staan. En niet te “chemisch” 
gaan doen. Een aquarium is 
vooral een bio-logische aange-
legenheid.

Voor u gelezen in het vereni-
gingsblad Ciliata nieuws
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Ledeninfo

Contributie (voor het jaar 2021)

Categorie Siervis Siervis + NBAT
Het Aquarium (digitaal)

Siervis + NBAT + 
Het Aquarium (digitaal + papieren versie)

lid € 35 € 51 € 60

jeugdlid € 30 € 38 € 55

huisgenoot € 15 nvt nvt

Het 60+ lidmaatschap is vervallen 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! 


