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Beste leden,

Het jaar 2021 staat voor de deur en daar-
mee sluiten we een wel erg bijzonder jaar 
af. Allereerst wensen we u en uw naasten 

een gezond en mooi nieuw jaar. Dat we 2020 maar 
mogen afsluiten in gezondheid en naar een mooiere 
toekomst mogen kijken. 

Voor menigeen zal 2020 een jaar zijn geweest van veel 
thuis werken en leven. Ook een jaar waarin we veel uit 
onze handen hebben moeten laten vallen, maar ook 
een jaar waarin we nieuwe vormen van communiceren 
hebben leren kennen. Hadden we een jaar geleden nog 
maar amper gehoord van zoom en jitsi. We gaan er nu 
mee om alsof we nooit anders gedaan hebben. Zo gaan 
we ook 2021 in, wel met de wetenschap dat het met de 
ontwikkelingen rondom vaccins (hopelijk) een beter jaar 
gaat worden als het om communiceren gaat. Zo hopen  
ook wij in de loop van het jaar weer eens een uitnodiging 
te kunnen doen voor een fysieke bijeenkomst.

Maar zover is het helaas nog niet. We hebben de eerste 
maanden van 2021 redelijk qua bijeenkomsten digitaal in-
gevuld. Ook vanuit de wetenschap dat het nog wel even 
gaat duren voordat een groot deel van Nederland is in-
geënt. Daarom nodigen we u graag uit op 4 januari voor 
een lezing over speciaal aquaria door Leo Brand. In het 
speciaal aquarium willen we het biotoop van een bepaald 
gebied  zo goed mogelijk nabootsen, niet alleen in vissen en 
planten, maar ook in decoratiemateriaal en watersamenstel-
ling. Leo zal ons daar meer details over geven en natuurlijk 
vele mooie voorbeelden laten zien.

We zien u graag online op 4 januari

Uitnodiging





Verslag van de 
digitale 

bijeenkomst 
7 december jl

De aquariumquiz 
2020

De avond van 
7 decem-
ber begon 

met de uitreiking 
van twee bijzondere 
oorkondes en beide 
aan Sjaak Kleinloog. 

Ten eerste kreeg Sjaak 
de oorkonde voor het 
behalen van 10 bonds-
diploma’s in een peri-
ode van 12 jaar. Er zijn 
maar heel weinig men-
sen die dat na kunnen 
doen. Daarnaast was er 
een bijzondere speld, na-
melijk voor het 50-jarig 
ononderbroken lidmaat-
schap van de NBAT. Beide
oorkondes zijn zeker een 
blijk van waardering waard. 
Sjaak gefeliciteerd!

We staan iedere maand 
weer voor nieuwe uitdagin-
gen om in deze coronacrisis 
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activiteiten voor de vereniging 
gaande te houden. We zijn over-
gegaan van Jitsi naar ZOOM en 
dat levert al wat verbetering op. 
Iedereen kon in december goed 
aanhaken in het systeem. 

Een volgende uitdaging is dan 
het organiseren van een quiz. 
Hoe zal dat gaan als je ook een 
aantal youtube filmpjes als deel
van de quiz wil laten zien? Nou, 
dat ging allemaal uitstekend.

Nu de quiz zelf. Mark en Rinal-
do hadden alle moeite gedaan 
om een heterogene quiz te ma-
ken, met vragen over de ver-
eniging, de hobby en de natuur 
in het algemeen. Dat leverde 
33 zeer heterogene vragen op 
waarover het goed nadenken 
was. En nog vaker ook wel wat 
gokwerk. Hoeveel soorten vis-
sen zwemmen er bijvoorbeeld 
rond in de zoet wateren van 
Nederland? En wat weten we 
eigenlijk van springende zilver-
karpers? Hoeveel meter aquari-
um hebben we gemaakt voor al 
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onze tentoonstellingen? Ga zo 
maar door.

Om de vragen rustig te kunnen 
stellen en ook de inzendingen 
van de antwoorden rustig te 
kunnen beoordelen, werd de 
verenigingsavond dit keer in 
twee stukken gedeeld. 

De uitslagavond was op 14 
december en dat leverde weer 
een gezellige bijeenkomst op. 

Kortom, er kan virtueel veel 
meer gedaan worden dan ie-
dereen denkt, als je maar durft.  
En Rinaldo en Mark durfden de 
uitdaging aan. Onze hartelijke 
dank daarvoor.

Op 4 januari zal Leo Brand een 
lezing houden over het speciaal 
aquarium. Hij heeft al met zoom 
geoefend en dat loopt prima. 

En hij wist ons te melden dat in-
tussen meerdere verenigingen 
deze weg aan het gaan zijn.

Peter van der Ark
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Nieuwe kennistest staat online.

Naast de kennistest Basis, gevorderden en 
speciaal aquarium staat nu ook de kennistest 
Terrarium online. En ook voor deze test is een 

certificaat beschikbaar voor de NBAT leden. Maar na-
tuurlijk kan deze test door iedereen gemaakt worden.

Benieuwd naar uw kennis op het gebied van vivarium 
houden? U kunt deze testen gratis maken via de site 
van de Nederlandse Bond Aqua Terra.  

De link: https://nbat.nl/kennistest 

Leden van de Nederlandse Bond Aqua Terra kunnen bij 
een voldoende aantal punten een certificaat downloaden.  

 NBAT kennistest

29-12-2020 15:58Aquarium houden Basis | Nederlandse Bond Aqua Terra

Pagina 1 van 2https://nbat.nl/node/8545/take/1

HET AQUARIUM
INKIJKEXEMPLAAR

INLOG HET AQUARIUM
DIGITAAL EN ARCHIEF

Klik hier om naar Het
Aquarium digitaal en het
archief te gaan.

ADVERTENTIES

AQUARIUM HOUDEN BASIS

Weergeven Afnemen
Page 1 of 51

VRAAG 1

Wat betekent Submers?

Maak een keuze

Onder water

Brak water

Troebel water

Leeg laten Volgende

Landskampioen 2019 categorie A1, dhr. J.Kling

Landskampioen 2019 categorie A1, dhr. J.Kling

 WELKOM NBAT VERENIGINGEN HET AQUARIUM KEURINGEN WEBSHOP NIEUWSBRIEF CONTACT



 Het complete    tuincentrum
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Zoet VS Zout
Daniel aartS

Al sinds ik een klein 
mannetje was had ik 
een interesse in vissen.

Ik ging vissen, op voorntjes en 
later op Karper en wilde altijd al 
een aquarium.

Hoe ik mijn eerste aquarium 
precies heb gehaald weet ik 
niet meer maar het was een 
bakje met wat guppen. Het 
was een onhandig ding van 
25x25 bij 40 hoog. later kwam 
er een bakje bij van een liter 
of 50 met wat kleine karper-
tjes er in. die waren eigenlijk 
in de winkel terecht gekomen 
om als levend snoek aas te 
dienen (dat mocht toen helaas 
nog) maar ze in plaats daarvan 
zwommen ze een tijdje op mijn 
slaapkamer rond. De karpers 
werden te groot en gingen de 
plaatselijke gemeente vijver in 
en de guppen kregen een gro-
ter huis.

Na verloop van tijd verdween 
het aquarium (tijdelijk) maar 
ik bleef wel vissen alles met 

schubben lijkt toch altijd weer 
mijn aandacht te trekken.
 
Jaren later, kreeg ik van mijn 
vriendin (ondertussen mijn 
vrouw) een serieus aquarium. 
Een Juwel trigon 190, ik vond 
hem geweldig hoger dan ge-
middeld en dankzij de drie-
hoeksvorm lekker diep om in 
te kijken.

Deze bak is een gezelschaps-
bak, malawi biotoop, azië bak, 
zuid amerika en joost mag we-
ten wat nog meer geweest. Er 
kwam een 2 meter aquarium 
bij op de slaapkamer , een hele 
verzameling aquaria op zolder 
waar vissen gekweekt werden 
en een bijna 600 liter aquarium 
in de huiskamer (ja waar de ju-
wel ook nog stond).

En er was 1 ding wat al 
deze bakken gemeen had-
den……….zoet water. Van 
bakken met 100% puur regen-
water tot een bak met een ph 
van bijna 9! En waarom, tja
waarom niet. Een zeeaquari-

um...dat was iets voor in de 
dierentuin, of voor mensen met
erg veel geld. 

Er zou verhuisd gaan worden, 
het huurhuis maakte plaats 
voor een koopwoning, en dat 
had gevolgen voor de aqua-
ria…….er zou 1 aquarium ko-
men in de nieuwe woning en 
dat werd de trigon die nog 
steeds dienst deed als thuis 
voor een uiteenlopende verza-
meling vissen.

Op een dag was ik op mn werk 
(een groothandel in aquarium 
en vijver) en er werd gesproken 
over zee aquaria! Ik dacht re-
gelmatig mee over nieuwe pro-
ducten en werd gevraagd om 
op een vrijdag met een paar 
mensen te brainstormen over 
zee aquaria. 

Ik bespaar jullie de details maar 
kort gezegd er zou een zeewa-
terlijn komen. We identificeren
de concurrenten en wat die 
goed deden ...en wat niet.
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Er werden 3 modellen verzon-
nen 1 klein 60 liter aquarium,1 
van 125 en 1 van 200 liter. Een 
paar collega’s staken de kop-
pen bij elkaar….wij moesten 
ook een zeebak! We moeten 
natuurlijk wel weten waar we 
het over hebben. Er werd een 
deal gemaakt we konden met
wat korting een aquarium 
aanschaffen. Top na al die ja-
ren komt er dan toch een zee-
bak.

Hoewel……...bakje…. kora-
len zijn duur en een lege bak 
ziet er niet uit, het zou dus het
kleinste model worden voor 
mij.

Een nieuw begin ZOUT!

De Juwel moest plaats ma-
ken! Uiteindelijk heb ik hem 
aan een oudere dame ge-
geven die er een soort bos 
diorama met kabouters van 
heeft gemaakt (het staat er nu 
nog zo bij). 

De BM Reef 60 was binnen, 
met meubel, dat zag er strak 
uit (en klein). Een dubbele 
achterwand waar de filtratie 
plaats vond, incl. de eiwitaf-
schuimer. En dat was even 
lastig, wat een lawaai maakte 
dat ding zeg en dat bleek niet 
te verhelpen. 

Omdat er nu eenmaal keuzes 
gemaakt moesten worden 
was het niet echt een super 
eiwitafschuimer, maar we wil-
den een complete set en dus 
moest dat ding er in.

Na wat informatie te hebben 
opgezocht koos ik er voor om 
zonder skimmer (eiwitafschui-
mer) te gaan werken. En dit is 
best goed te doen, het is niet 
wat de meesten doen maar 
het kan!

Maar even een stap terug 
HOE nu verder, er staat een 
aquarium...daar moet iets 

in….maar wat. Eerste wat er 
in moet is water, even chec-
ken of alles waterdicht is en 
werkt, dat was allemaal goed.
Ik stelde de vraag aan een mij 
bekende winkelier, help ik heb 
een zeebak..en nu? Nou dat 
was snel geregeld ik moest 
maar eens langskomen.

Welke bak heb je ? was de de 
vraag. Nou de 60 liter ….ah! 
mooi die zal snel te klein wor-
den was het antwoord. Op de 
grond werd de maat van de 
bak uitgezet op de grond en 
iemand in de winkel kreeg
de opdracht daar wat moois 
in te stapelen. 

TOP SERVICE ! 
Er stond een mooie “aquas-
cape” die ik thuis zo kon na-
bouwen! Zout water had ik 
ondertussen al dus dat kwam 
goed.

De kosten vielen ook 100% 
mee ….letterlijk… Arie wat 
kosten die stenen? “ummm-
mmm tja 12,50 per kilo…..15 
kilo...dus ...neem maar mee….

Welkom in de zeewater hob-
by!

Wordt vast vervolgd door
 Daniel ;-) Red.
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10 Feiten over het Amazone regenwoud

Het Amazonewoud is 
een ongelofelijk rijk ge-
bied dat bovendien van 

levensbelang is om de klimaat-
verandering tegen te gaan.

Toch wor-
den er nog 
voortdurend 
grote stuk-
ken woud 
omgekapt. 
Tien feiten 
over dit re-
g e n w o u d 
dat onge-
veer even 
groot is als 
heel Austra-
lië.

1. Het Ama-
zonewoud 
is zo’n ze-
ven miljoen 
vierkante ki-
lometer groot. Dat is bijna net 
zo groot als heel Australië dat 
7,7 miljoen vierkante kilometer 
meet.

2. Het Amazonewoud ligt ver-
spreid over negen landen: 
Brazilië, Colombia, Venezue-
la, Bolivia, Guyana, Suriname, 
Ecuador, Peru en Frans-Guya-
na.

3. Het immense woud wordt 
wel ‘de longen van de aarde’ 
genoemd. Ongeveer twintig 
procent van de zuurstof van de 
aarde wordt door de bomen

van het Amazonewoud gepro-
duceerd.

4. Vroeger stroomde de Ama-
zone rivier de andere kant op: 
naar het westen in plaats van 

het oosten zo-
als nu. Het ont-
staan van de 
Andes bergke-
ten zo’n twin-
tig miljoen jaar 
geleden zorgde 
ervoor dat het 
water naar het 
oosten ging 
stromen.

5. Er leeft en 
groeit ongelo-
felijk veel in het 
Amazonewoud: 
zo’n 16.000 
v e r s c h i l l e n -
de boomsoor-
ten, 2,5 miljoen 

soorten insecten, 40.000 plan-
tensoorten, 430 zoogdieren, 
1300 vogelsoorten, 380 rep-
tielen, 400 amfibieën en 3000 
vissen.
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6. De Amazone rivier is met z’n 
6600 kilometer lengte de op 
één na langste rivier ter wereld. 
Alleen de Nijl is nog langer.

7. In het Amazonegebied wo-
nen ongeveer 30 miljoen men-
sen.
Van de 350 etnische volkeren 
leven er naar schatting nog 60 
volledig geïsoleerd. Samen-
spreken al die mensen 170 
verschillende talen.

8. In de afgelopen vijftig jaar is 
ongeveer twintig procent van 
het Amazonewoud gekapt. Het 
kappen gaat nu nog altijd door, 

zij het wel in een iets minder 
rap tempo.

9. Een belangrijke reden waar-
om zoveel bomen gekapt wor-
den is om plaats te maken voor 
de landbouw. Omdat er zoveel 
groeit, wordt er gedacht dat de
grond enorm vruchtbaar is, 
maar dat blijkt helemaal niet 
het geval. 

Zodra de oorspronkelijke be-
groeiing is weggehaald, kan 
er amper en maar gedurende 
korte tijd iets anders verbouwd 
worden.

10. Het Amazonewoud heeft 
een enorme invloed op het kli-
maat en de opwarming van de 
aarde. De bomen slaan immers 
een gigantische hoeveelheid 
koolstof op. Het heeft rampza-
lige gevolgen als al die koolstof 
vrij zou komen.

Maaike Schwering. Uit: De 
Voelspriet en Albino Zwaard-

drager.

‘Pak mijn buurvrouw maar’

Vrouwelijke guppy’s 
omringen zich in de 
periodes dat ze niet 

vruchtbaar zijn bij voorkeur 
met soortgenoten die aantrek-
kelijker zijn dan zijzelf, zodat 
hitsige mannetjes hen met rust 
laten.

Seksuele intimidatie komt 
erg veel voor in het dieren-
rijk. Mannelijke dieren hebben 

vaak andere belangen dan 
vrouwelijke. Voor hen is het 
gunstig om met zo veel moge-
lijk vrouwtjes te paren, zodat 
ze zo veel mogelijk nakome-
lingen krijgen. Terwijl het voor 
vrouwelijke dieren beter is om 
alleen te paren met het man-
netje dat de meest geschikte 
vader is.

Veel diersoorten hebben in de 
loop van hun evolutie eigen-

schappen ontwikkeld die hen 
helpen in deze strijd tussen 
de seksen. Sommige van die 
eigenschappen zijn genetisch. 
Zoals de vreemde, ingewik-
kelde vagina van de muskus 
eend; die mannelijke muskus 
eenden heeft gedwongen een 
kurkentrekker vormige penis te 
ontwikkelen. 

Maar ook bepaalde vormen 
van sociaal



Voor uw agenda:
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gedrag kunnen helpen bij het 
lokken van vrouwtjes of juist 
het van het lijf houden van hit-
sige mannetjes.

De biologen toonden ook aan 
hoe de vissen herkennen wel-
ke soortgenoot wel of niet 
zin heeft in seks. Vruchtbare 
vrouwtjes scheiden, door toe-
doen van hun hormonen, een 
bepaalde geur af. Het is deze 
geur die de mannetjes aan-
trekt.

En ook de onvruchtbare 
vrouwtjes. Als de In Procee-
dings of the Royal Society B 
beschrijven vijf biologen een 
mooi voorbeeld van sociaal 
gedrag dat als doel heeft sek-
suele avances te ontwijken. En 
wel bij guppy’s.

De mannetjes van de gup-
pysoort Poecilia reticula-
ta staan bekend als seksu-
eel agressief. De vrouwelijke 
guppy’s lijken dit wanneer ze 
vruchtbaar zijn niet heel erg te
vinden. Maar buiten hun 
vruchtbare periode ontwijken 
ze de mannetjes liever, zo lie-
ten Josefine Brask en haar col-
lega’s zien. Hoe?

Door zich te omringen met 
vrouwelijke soort- genoten die 
aantrekkelijker zijn dan zij.
Brask toonde aan dat vrouw-
tjesguppy’s die even geen zin 
hebben in seks bij voorkeur 
in de buurt van soortgenoten 
gaan zwemmen die wel gewil-
lig zijn.

Mannetjes gaan dan bij voor-

keur op deze voor hen aantrek-
kelijkere vrouwtjes af. Maar als 
er geen vruchtbare vrouwtjes 
in de buurt waren, vielen de 
hitsige visjes wel de niet-gewil-
lige vrouwtjes lastig.

Als de wetenschappers in 
plaats van een vruchtbaar 
vrouwtje alleen wat van haar 
geur in het aquarium druppel-
den, kwamen de bescherming 
zoekende, even niet vruchtba-
re vrouwtjes hier net zo goed 
op af.

Nadine Böke. http://www.we-
tenschap24.nl

Voor u gelezen in 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 € 76

jeugdlid € 30 € 38 € 63

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! 


