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Uitnodiging

H

Beste leden,

et jaar is alweer een maand oud, en we zijn
inmiddels geconfronteerd met een avondklok en veel thuis zitten in de hoop dat een
vaccin ons snel soelaas gaat bieden. Ook zijn we
inmiddels helemaal gewend aan onze Zoom-bijeenkomsten. Daarnaast hadden we (in een ‘normale’ tijd)
in januari graag onze Nieuwjaarsbeurs mogen meemaken. Hoe zou dat geweest zijn? De werkelijkheid
is anders helaas, nu richten we ons op 2022. Hopelijk mogen we dan los gaan en weer een mooie beurs
neerzetten met weer veel mooie ontmoetingen.
Maar betekent dat dat we dit jaar niets kunnen? Integendeel wat ons betreft. We hebben voor de komende
maanden alweer een programma op de rol staan. Een
paar lezingen en zelfs een doe avond online.
Online, dat wel, we volgen de ontwikkelingen op de voet,
maar verwachten zeker tot de helft van dit jaar onze activiteiten online te moeten organiseren. En dat lukt ook
steeds beter, we zijn blij om te zien dat onze leden de weg
naar Zoom goed weten te vinden.
En zo gaan we komende bijeenkomst, 1 februari a.s, weer
een uniek moment beleven, onze eerste jaarvergadering in
de 43 jaar van ons bestaan die we online zullen organiseren.
Onze leden hebben daarover al een mail mogen ontvangen
van de secretaris. Verderop in deze nieuwsbrief vind u alle
benodigde stukken en de agenda. En uiteraard ontvangen
alle leden de uitnodiging voor Zoom via mail.
We zien u graag online op 4 januari
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Verslag van de
digitale
bijeenkomst
4 januari jl
Lezing door Leo
Brand

K

ijk, dat is nu
leuk. Het begon allemaal
wat aarzelend met
JITSI en de eerste
stappen in ZOOM.
De opkomst was wat
minder dan tijdens
onze echte verenigingsavonden. Maar
we beginnen eraan
gewend te raken en tijdens de eerste ZOOM
avond van het jaar waren we met 21 personen
aan de lijn. Met andere
woorden, dat komt weer
in de buurt van de avonden in het MEK. Leuk dat
onze inspanningen vruchten beginnen af te werpen.
Maar we hadden dan ook
Leo Brand als spreker. Een
goede bekende van ons en
een enthousiast spreker. Dit

keer ging het over het speciaal
aquarium. Het leuke aan zijn
lezing was dat het niet weer
alleen over cichliden aquaria
ging. Leo maakte ons duidelijk
dat er veel meer te doen is als
het gaat om speciaal aquaria.
Wat dacht u van speciaal aquaria voor labyrint-vissen. De bekende Leeri natuurlijk maar ook
voor Betta’s, blauwe spatten
en Colisa lalia (nu Trichogaster
lalius). Je moet deze bakken
niet te hoog maken, wat meer
ruimte tussen lampen en waterspiegel houden (tot 10 cm)
en natuurlijk drijfplanten om het
schuimnest aan vast te maken.
Het leuke van dit soort bakken,
en ook andere Azië bakken
die we zagen zoals een mooie
bak voor de Indische archipel,
is dat je het kan combineren
met mooie beplanting. Vele van
deze vissen zijn geen woelers
of planteneters. Je kan de labyrint-vissen bijvoorbeeld combineren met Rasbora’s (zoals
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kegelvlekken of de mooie Rasbora espei) en op de bodem
Acanthopthalmus kuhli houden.
Maar er is meer. Wat dacht u
van een speciaal aquarium voor
regenboogvissen uit Australië
of Nieuw Guinea. Prachtige zalmen, die veel zwemruimte nodig hebben. Kunnen prima op
gewoon leidingwater. Zorg er
wel voor dat je niet te veel mannen en genoeg vrouwen hebt,
anders wordt het hommeles.

En ja, dan natuurlijk cichliden.
In zijn lezing liet Leo niet alleen de vissen zelf zien, maar
ook hun biotoop aan de hand
van plaatjes van zijn eigen reizen. Zo bracht Leo ons naar het
Tanganjika en Malawi meer en
de rivier de Nijl in Oost-Afrika,
de Niger in Nigeria, en naar de
rivier de Amazone in Zuid-Amerika. En overal zijn prachtige
cichliden die bijzonder geschikt
zijn voor het speciaal aquarium.
Denk aan kersenbuik chicliden
Een andere, wat te veel ver- van de Niger regio, slakken begeten groep vissen voor het wonende cichliden van het gespeciaal aquarium zijn de killy slacht Neolamprologus uit het
vissen. Ze komen zowel in Afri- Tanganjika meer, Aulonocara’s
ka als Zuid Amerika voor (zie van het Malawi meer en Geopnog de mooie lezing van Pier- hagus altifrons van de Amazore Oomes afgelopen jaar) en ne.
kunnen in kleine bakken met
voldoende schuilmogelijkheid Ten slotte. Dat we niet al te
worden gehouden. Wel zacht krampachtig moeten zijn bij de
zuur water gebruiken en na- interpretatie van wat we een
tuurlijk mee kweken.
speciaal aquarium noemen,

bleek wel aan de invulling die
sommige van de getoonde bakken eraan gaven. Zo zagen we
toch een school Hyphessobrycon amandea (Zuid Amerika)
in de speciaalbak voor Leeri’s
(Azie) en zwommen er in de bak
voor de Indische archipel toch
echt bijlzalmen uit de Amazone.
En dat functioneerde prima.
En last but not least, we mogen
nu ook aqua-scaping als special aquarium zien. Je kan je dan
bijvoorbeeld toeleggen op hele
kleine vissen zoals Rasbora
maculata of Rasbora urophthalma. Let er wel op dat deze
vissen zacht en vooral zuur water nodig hebben.
Nog enige tips en tricks die ik
hoorde:
- Kienhout, mangrovehout en
Acaciahout zijn het meest staAV De Siervis - pagina 8

biel onder water. Kook ze wel
erst in water met zout. Je kan
dat b.v. doen in een oude wasteil.

- In een speciaal aquarium is
de achterwand meester beter
te zien dan in een plantenbak.
Zorg dus dat die mooi is. Je kan
die zelf maken, maar er is (voor
- Let goed op het soort bodem veel geld) ook veel moois in de
(zand of grind) dat je gebruikt. handel.
Per regio zijn daarin grote verschillen.
- TL-lampen doen het nog prima maar worden moeilijker te

krijgen in de juiste kleuren. LED
heeft nu de toekomst. We krijgen een artikel van Leo met informatie over keuze en gebruik
van LED verlichting.

Peter van der Ark

FLUORESCERENDE SCHILDPAD

D

uikers van National
Geographic
hebben
voor het eerst een bioﬂuorescerende karetschildpad
ontdekt.
Karetschildpadden
komen wereldwijd
voor, maar dit is de
eerste keer dat er
een
bioﬂuorescerend exemplaar gezien wordt. Het dier
in kwestie is een
Eretmochelys
imbricata, een kritiek bedreigde
zeeschildpad behorende tot de
familie Cheloniidae.
De duikers van National Geographic waren kleine haaien en
de koraalriﬀen van de Solomon
Eilanden aan het ﬁlmen. David

Gruber van de stadsuniversiteit van New York deed de
ontdekking.

De bijzondere waterschildpad
zwemt voor de camera’s in de
Solomon Eilanden. De beelden
dateren van de zomer, maar
komen nu pas 'boven water'.
Bekijk de YouTube video van
National Geographic. Biof-

luorescerende
dierenkomen
steeds vaker in beeld. De laatste jaren leggen steeds meer
wetenschappers
zich toe op het fenomeen.
Biofluorescering
houdt in dat de dieren blauw licht absorberen en het als
rood of groen licht
uitstralen.
Koralen
zouden deze techniek gebruiken als
een soort van zonnebescherming. Waarom haaien
en nu ook zeeschildpadden er
gebruik van maken, is nog niet
bekend.

Voor u gelezen Bron: Zilverhaai
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Hettuincentrum
complete

Jaarvergadering
2021

O

p deze en volgende pagina’s vindt u
destukken die benodigd ijn bij onze
(online) jaarvergadering, 1 februari
a.s. De link hiervoor heeft u per mail ontvangen via onze secretaris.

Agenda jaarvergadering 2021
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen 2020
3. In – uitgaande stukken
4. Verslag van de secretaris
5. Verslag penningmeester 2020
6. Verslag van de kascommissie
7. Begroting 2021
8. Verkiezing bestuursleden
9. Samenstellen nieuwe kascommissie
10. Voorstellen van het bestuur
11. Voorstellen van de leden
12.Tentoonstelling 2023
13. Rondvraag
Zie voor toelichting blz. 14
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Toelichting
Jaarvergadering 2021
Ad 2.
De notulen van de vorige ledenvergadering van februari
2020, kunt u vinden op pagina
18.

Ad 6.
De kascommissie heeft ten
huize van de penningmeester
de kas gecontroleerd en doet
hiervan verslag.

Ad 3.
De in en uitgaande stukken
zullen niet worden besproken,
maar liggen voor eenieder ter
inzage bij de secretaris. Alleen
belangrijke stukken worden
door de secretaris op deze vergadering besproken, dit in verband met de beschikbare tijd.

Ad 7.
De begroting over het jaar
2021 wordt aan alle aanwezigen, na
toelichtingen eventuele vragen, ter goedkeuring voorgelegd.

Ad 4.
Het verslag van de secretaris
vindt u elders in dit blad. (pagina 17)
Ad 5.
Het verslag van de penningmeester wordt tijdens de vergadering gepresenteerd. Het
wordt niet gepubliceerd in deze
nieuwsbrief. De penningmeester geeft hierover uitleg en beantwoordt eventuele vragen.

Ad 8.
Het rooster van aftreden ziet er
op dit moment als volgt uit:
(we hebben dit tussentijds aangepast om te kunnen blijven voldoen
aan onze statuten)

A) 2021: Piet van Dongen
en Reginald Kluijtmans
B) 2022: Daniel Aarts, Mark
Dijkers, Jan Wildeboer
(moet in functie gekozen
worden)
D) 2023: Peter van Ark, Rinaldo Lips

Dat betekent dat Reginald
Kluijtmans en Piet van Dongen dit jaar aftredend zijn. Zij
stellen zich beiden wederom
beschikbaar voor een nieuwe
periode.
Als er een lid is die graag tot
het bestuur wil toetreden dan
kan hij of zij zich op geven bij
iemand van het huidige bestuur, het aanmelden voor een
bestuursfunctie kan tot 20.00
uur bij een van de zittende bestuursleden.
Ad 9.
De kascommissie dient te bestaan uit twee leden, welke
gekozen worden tijdens de
ledenraad. Leden van de kascommissie mogen geen deel
uitmaken van het bestuur.
Gebruikelijk is het om ook een
reserve lid te benoemen. Reservelid afgelopen jaar was
Pierre Oomes.
Leden van de kascommissie
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mogen maximaal 2 achtereenvolgende jaren de kas controleren.
Het rooster van aftreden ziet er
als volgt uit:
- Charles Verhoosel, 2e jaar
- Paul Tas, 1e jaar
Charles Verhoosel is aftredend
en niet herkiesbaar ook al omdat Charles helaas geen lid
meer is. Paul Tas mag nog een
jaar fungeren in de kascommissie.
Derhalve dient er een nieuw lid
gekozen worden en een reservelid.
Ad 10.
Graag willen we met u over het
volgende van gedachten wisselen:
-Jaarprogramma en Keuring:
Het bestuur heeft de vrijheid
genomen om het jaarprogramma voor een deel van het jaar in
te vullen. Dit ook i.v.m. afspraken die op tijd gemaakt moeten
worden. En ook rekening houdende met de maatregelen die
op dit moment gelden rondom
Corona. Neemt niet weg dat er
zeker voldoende tijd over blijft
voor inbreng van leden tijdens
deze vergadering.

NB. Een paar zaken die nog
open staan vanuit de vorige
vergadering, maar helaas door
de Coronamaatregelen nog
niet tot uitvoer zijn gekomen
-Er is gevraagd of dat we met
de leden naar de beurs van Vivarium te gaan. Wellicht zeker
iets voor toekomstige versies
van de beurs.
-Ook is er gevraagd of dat er
iets gedaan kan worden (lezing)
met betrekking tot invasieve
soorten (planten en dieren),
misschien Ronny Woeltjens.
-Verder is er gevraagd of dat er
nog iets gedaan wordt aan de
kweek van koudwatervissen,
(daar is door Eduard op geantwoord dat hij dat wel wil gaan
doen en ook het kweken van
andere vissen maar dit moet
dan op een gezonde verantwoorde manier) Wellicht iets
om komend jaar weer leven in
te blazen als de maatregelen
het toestaan.

Ad 11.
Voorstellen van de leden kunnen worden ingediend voor
aanvang van de vergadering
en
zullen ter stemming worden
gebracht.
Ad 12.
Dit agendapunt zal tijdens de
vergadering worden verduidelijkt.
Inmiddels heeft u een mail ontvangen van onze secretaris
met verdere toelichting op de
digitale bijeenkomst. Ook oa
mbt het stemmen over de de
diverse onderdelen.
Tot zover, mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze toelichting
dan vernemen wij dat graag
van u.

@@@@@@

-Ook moeten we weer eens
een cursus fotograﬁe gaan geven dit zou dan gedaan kunnen worden door Reginald en
Eduard op twee locaties. Wellicht ook iets om te onthouden
bij de verdere invulling van het
programma.
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Verslag van de Secretaris
2020

2

020 was een jaar dat ons
nog lang zal heugen. Het
begon eigenlijk best wel
gewoon, of wat je gewoon wilt
noemen. In januari hadden we
de beste Nieuwjaarsbeurs ooit.
Vol huis met bezoekers en alle
standhouders meer dan tevreden. Maar daarna kwam
de lock-down. Een week na
de doe-avond door Ron van
Schijndel die we in maart hadden in de winkel van Eduard,
moeten we alles sluiten.
Maar niet voor lang. De Siervis
zou de Siervis niet zijn als we
niet een oplossing bedachten
en die kwam er in de vorm van
Jitsi en ZOOM. De digitale verenigingsavond was geboren.
De bezoekersaantallen van
de laatste avond in december
leerde ons dat we daar met zijn
allen best aan zijn gaan wennen.Toch werd het een beetje
“uitgekleed” jaar. Hierbij een
overzicht.
Per 1-1-2020 hadden we 48 leden. Per 1-1-2021 hebben we
43 leden. Dat is een afname.

In een aantal gevallen te verklaren door gezondheidsproblemen van een aantal leden
waardoor ze met de hobby
moesten stoppen. Maar mogelijk heeft ook corona een rol
gespeeld. Desondanks zijn we
nog steeds een mooie vereniging wat betreft de omvang.

6 januari: Lezing kreeften en

We blijven goed presenteren
tijdens de keuringen. Sjaak
Kleinloog en Eduard Sandig deden namens De Siervis
mee aan de districtskeuring
en hebben een mooi resultaat
behaald: Sjaak Kleinloog is 1e
geworden en mag zich dit jaar
kampioen noemen van het district Brabant.En ook een mooie
6e plaats voor Eduard Sandig.
Met het (A3) Aquarium in zijn
winkel behaald. Mooi om te
zien dat we deze kwaliteit hebben in onze vereniging. Helaas
konden door corona zowel de
verenigingskeuring als de landelijke keuring niet doorgaan.

april: Lock-down.

Daarnaast hebben we in 2020
de volgende activiteiten gehad.

garnalen door Adrie van Holstein .
26 januari: Siervis Nieuwjaarsbeurs
3 februari: Jaarvergadering
2 maart: Doe avond door Ron
van Schijndel. Het maken van
een riparium.
mei: Lock-down
juni: Lock-down
7 september: Digitale lezing
door Walter Deproost “Langs
de kusten van Mozambique
aan het Malawimeer”.
5 oktober: Digitale lezing door
Pierre Oomes over de ontwikkeling van zijn aquarium sinds
2009.
2 november: Digitale verenigingskeuring door Bram Rozier
7 december: Aquariumquiz
door Mark Dijkers en Rinaldo
Lips
Peter van der Ark
secretaris
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Verslag van de
Jaarvergadering 2020
Verslag van de jaarvergadering van 3 februari 2020
Aanwezig zijn 21 leden die
wezigheidsformulier hebben
ondertekend.
• Er zijn geen opmerkingen
over de notulen van 2019.
• Er zijn geen in- en uitgaande
stukken op
de
vergadering. Documenten van de
Siervis, kunnen digitaal worden
ingezien.
• Ook hebben we in- middels een digitale lijst van alle
goederen die de Siervis bezit.
• Peter van der Ark geeft
verslag van de secretaris over
2019. Het wordt in orde bevonden.
• Piet van Dongen geeft verslag van de ﬁnanciën over
2019. Er is een positief resultaat van €905,-. De details van
het verslag staan in de google
drive. Er zijn enkele vragen:

o Er is een vraag over de
kosten van de verzekering. Die
was in 2019 hoger omdat
we een extra dekking hadden
voor de tentoonstelling. Piet
gaat onderzoeken of er een
goedkopere verzekering is
voor verenigingen.
o De kosten van de website zijn niet genoemd. Die zitten in de overige kosten, maar
zullen in de toekomst apart genoemd worden.
• Charles Verhoosel doet
mede namens Wim Jonk verslag van de kascommissie. Zij
zijn akkoord met de ﬁnanciële
administratie en verlenen de
penningmeester decharge. Zij
merken op dat de jaarlijkse
vergoeding voor de leden van
het bestuur voor hun werk en
onkosten (nu €20,- per jaar)
erg laag is. Een verhoging zou
acceptabel zijn. Het bestuur
neemt dat in overweging.
• Peter van der Ark wordt herbenoemd als lid van het be-

stuur. Het rooster van aftreden
ziet er nu als volgt uit:
A) 2021: Piet van Dongen en
Reginald Kluijtmans
B) 2022: Daniel Aarts, Mark
Dijkers, Rinaldo Lips
C) 2023: Jan Wildeboer (moet
dan in functie gekozen worden)
D) 2024: Peter van Ark
• De leden zouden nog
apart vermeld willen zien dat
de inspanningen van het bestuur door de leden bijzonder gewaardeerd worden. Bij
deze. Het bestuur zegt dank
in het door de leden gestelde
vertrouwen.
• De volgende leden zijn in
2020 gekozen als lid van de
kascommissie: Charles Verhoosel (2de keer), Paul Tas
(1ste keer) en Pierre Oomes
(reserve).
• Ina Terlouw geeft een overzicht van de stand van za-ken
bij de NBAT:
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Voor uw agenda:

o Er is anderhalf jaar geleden een enquête uitgevoerd
onder de leden.
o Als gevolg daarvan zijn er
meer mensen actief geworden binnen de NBAT.
o Daarnaast is de inhoud
van Het Aquarium verbeterd.
Er komt een commissie die de
kwaliteit van HA gaat controleren.
o Er komt nu direct antwoord op vragen die via mail
aan de NBAT worden gesteld.
Daarbij is de NBAT-website
verbeterd.
o De uitslagen van de keu- ringen zijn nu op youtube te
vinden.
o Er is een kennistest ge- komen op de website alsmede
een vragenbank
o Er is nu een facebook
groep van de NBAT met 2400
leden. De Siervis is daarbij
aangesloten.
o De
samenwerking
met
EATA en SATO is gestopt vanwege de hoge kosten.
o
18 april is de ledenraad
van de NBAT.
• Voorstellen van de leden:
o Deeltaken van het be- stuur
zouden naar taakgroepen
moeten gaan om het bestuur te
ontlasten. B.v beurstaakgroep,
tentoonstellingsgroep etc.
o Bakkenschouwen: 24 feb
bij Daniel. Peter vd Ark stelt

zich kandidaat voor bak- kenschouw en ook Charles
Verhoosel voor de zomer. Hij
heeft nl een aantal bijzondere vijvers. We plannen dus
een vijverschouw bij Charles.
o Op een zaterdag: Aqua
Beek
o 29 juni: bezoek aan kwe- kerij Eduard Sandig
o Ledenexcursie maken naar
Vivarium
o Excursie
naar
Burgers
aquarium
o Charles Verhoosel wil een
koudwater werkgroep en een
kweek werkgroep opzet- ten.
We gaan hem op gang helpen: Ledenlijst naar Charles
Charles zet oproep op website Stukje hierover in het
boekje. Eduard Sandig wil de
kweekgroep graag helpen met
advies.
• Evaluatie van de beurs 2020
o Huur een apart lokaal met
een continue presentatie van
video en foto’s van de
Siervis.
o Meer licht in de gangen
o In overleg met onze verkeersregelaar
zorgen voor gehandicapten
parkeerplaatsen.
o Weer loterij met enveloppen
met prijzen van de standhouders
o De prijs van de prijsvraag
moeten prijzen van de

standhouders zijn.
o Kan de beurs een uurtje langer open.
o Tweede pinapparaat en afspraken maken over bijpinnen
van contanten. Hieraan een
maximum verbinden.
o Geef aan welke standhouders een pinapparaat hebben.
o Plaats wat aquaria zodat men
ook wat te zien heeft.
o Geef de mensen een plattegrond mee.
• Rondvraag:
o De leden whattsapp:
Vraag leden actief wie
erbij willen en alleen gebruiken
voor echte aquariumzaken
o Kan de ledenlijst rondgestuurd worden
o In het leden systeem
moeten we een vinkje toevoegen dat men toestemming
heeft gegeven voor foto’s die
b.v. op de website kunnen komen. Op dit moment heeft iedereen op de vergadering hiervoor toestemming gegeven.
Voor de overigen moet hier nog
een mail naartoe.
o Theo van Kan stelt voor i.p.v.
een verhoging van de vergoeding een etentje voor het bestuur en partners te vergoeden.
Het bestuur is wel bang dat dit
toch hogere kosten brengt.
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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.

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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