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Uitnodiging

D

Beste leden,

e maand februari 2021 zal voor De Siervis
altijd verbonden zijn aan Wim Jonk. Begin
februari hadden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Een bijzondere vergadering, de eerste
in alle jaren van ons bestaan die we digitaal moesten organiseren. Met een 20-tal leden bespraken we
de plannen voor het komende jaar, de mogelijheden
binnen deze crisis, de voorgenomen beurs hopelijk in
januari 2022 en de plannen voor 2023, als we 45 jaar
bestaan als vereniging. Het verslag vindt u op de volgende pagina’s.
Ook Wim liet, zoals we dat van hem verwachten, van
zich horen tijdens deze bijeenkomst. Waardevolle input
voor de club. En zo gingen we ook uit elkaar. We zijn een
vereniging die zich niet laat demotiveren door deze tijd
waarin we leven en we hebben dus voldoende plannen
voor het komende jaar en de tijd daarna.
Een goed gevoel dus. Totdat...
We twee weken later het droeve bericht moesten ontvangen van het overlijden van Wim. Een klap in ons gezicht.
Een smaakmaker is niet meer. En daar zijn we stil van. Inmiddels als u deze nieuwsbrief leest, is de afscheidsdienst
achter de rug, hebben leden van De Siervis zich op een
mooie en indrukwekkende manier ontfermt over zijn aquarium. Een mooie club mensen met een mooie hobby, dat
zijn we.
Wij gaan verder, met Wim in ons gedachten. Te beginnen op
maandag 1 maart a.s met een online lezing van Erik Prins
over het water in ons aquarium. We zien u graag online op 1
maart a.s.
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Verslag van de
digitale
bijeenkomst
1 Februari jl
Verslag van de
jaarlijkse ledenvergadering van
AV De Siervis op 1
februari 2021

O

ndanks dat
de
vergadering via
zoom wordt gedaan
zijn er toch 20 leden
aanwezig. Dat vinden
we goed nieuws. Iedereen dank voor de
aanwezigheid. De volgende agendapunten
zijn besproken.
• De notulen van februari 2020 worden met
algemene goedkeuring
aangenomen.
• In en uitgaande post.
Zoals bekend is dit allemaal via mail. In communicatie wordt nog vermeld dat
de NBAT een succesvolle
facebook pagina heeft waar
nu ruim 4000 deelnemers bij

zijn. Reginald zegt toe de link
naar deze pagina in het volgende boekje op te nemen.
•
Verslag van de secretaris over 2020. Ook dit verslag
wordt algemeen aanvaard.
•
Verslag van de penningmeester. Er is – mede omdat nog een beurs kon worden
georganiseerd – een goed resultaat behaald over het afgelopen jaar. De vereniging heeft op
dit moment gezonde ﬁnanciën.
Er zijn vragen over de kosten
van een advertentie en een verzoek om wat meer geld op de
spaarrekening te zetten en wat
minder contanten te hebben.
Tevens wordt gevraagd naar
achterstallige contributie inning. Maar dit is opgelost. Alle
leden hebben de contributie
voldaan.
•
Verslag van de kascommissie die dit jaar bestond
uit Paul Tas en Pierre Oomes.
De commissie heeft de kas
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goedgekeurd met vermelding
dat alles piekﬁjn in orde is. Ook
hier wel de opmerking om minder contanten in kas te hebben
en het verzoek om de opslag
van onze planken in het Oelbert
onder te brengen bij de post
huisvesting. Op verzoek legt
Piet uit dat de kosten van de
bankrekening en de rente-inkomsten samen boekhoudkundig moeten worden weergegeven als rentebaten. Dus niet
als losse posten. Dit wordt wel
in de details van de rekening
weergegeven. De commissie
adviseert het bestuur decharge
te verlenen.

charge moet worden verleend.
•
Piet presenteert de begroting voor 2021. Die is in
verband met COVID-19 veel
soberder dan die van het afgelopen jaar. Om de begroting
sluitend te krijgen, zal er wat
minder gespaard worden voor
de tentoonstelling. In verband
met verwachte kosten wordt
voorgesteld ook voor 2021 een
abonnement voor ZOOM te
houden om voor diverse kleine
bijeenkomsten te kunnen gebruiken.

van herverkiezing aangepast.
Het nieuwe rooster ziet er als
volgt uit:
2022: Daniel Aarts, Mark Dijkers, Jan Wildeboer (moet in
functie gekozen worden);
2023: Peter van Ark, Rinaldo
Lips.
2024: Piet van Dongen en Reginald Kluijtmans;

•
Pierre Oomes en Paul
Tas vormen beiden de kascommissie voor 2021. Johan Paulissen is reserve. Omdat door
het wegvallen van Charles, Paul
•
Verkiezing bestuursle- en Pierre dan 2 x in de commisden. Piet en Reginald worden sie hebben gezeten, moeten er
•
Met algemene stemmen met algemene stemmen weer in 2022 twee nieuwe leden worverleent de vereniging dechar- verkozen voor de komende 3 den benoemd.
ge aan het bestuur voor het jaar. Reginald merkt op dat er
ﬁnancieel jaarverslag van 2020. een schema was voor herver- •
Voorstellen van het beOpgemerkt wordt dat dus niet kiezing iedere 4 jaar, maar dat stuur.
alleen aan de penningmeester, is niet toegestaan volgens de 1.
Omdat we minder avonmaar aan het hele bestuur de- statuten. Daarom is het schema den hebben gehad stelt het
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bestuur voor aan alle leden €
10,- te retourneren. Een aantal
leden vinden dat niet nodig en
stellen voor de leden te laten
kiezen. Ofwel retour geld of een
donatie van hun €10,- aan het
MEK. Peter stuurt hiervoor een
mail uit.

bakken digitaal te presenteren.
Een aantal leden geven aan
hiervoor wel gastheer/vrouw te
willen zijn.

bak dat de diverse leden hebben. Die lijst is er niet. Maar via
WhatsApp is dat misschien te
regelen.

•
Voorstellen van de leden/rondvraag
o
Weer een presentatie en
beoordeling van onze bakken
2.
Wat voor tentoonstelling op basis van foto’s door een
moet er in 2023 komen? Er is keurmeester. Dit voor als de crieen plan om rond één van de sis zou voortduren. Naar voorpilaren een groot rond aqua- beeld van keuring dit jaar.
rium te maken. Er komt een
commissie met Paul Tas en Jan o
Jan en Reginald willen
om eerste plannen te maken.
graag de nieuwe inrichting van
hun aquarium presenteren.
3.
Reginald en Jan willen
bij leden thuis interviews en o
Peter Oerlemans vraagt
ﬁlmopnames maken om zo de of er een lijst is van het type

o
Vraag of er weer een
ledenlijst kan worden doorgestuurd. Actie voor Peter. Ook
daarbij de vraag of het artikel
over LED-verlichting weer kan
worden verstuurd.
o
Reginald doet een oproep aan de leden om zelf ook
artikelen te schrijven voor het
boekje.

Peter van der Ark

TER INFO...
1. DE NBAT heeft op facebook een eigen pagina en zoals beloofd tijden de jaar-

vergadering, hierbij de link:

https://www.facebook.com/groups/328894007151872
2. Onze bijeenkomst in april zal NIET op de eerste maandag plaatsvinden 5 april.
Dit ivm met Pasen. Noteer de bijeenkomst op 12 april in uw agenda. Deze avond
zal worden ingevuld met een online doe avond. Diverse praktische onderwerpen zullen de digitale revue passeren. Volgende nieuwsbrief meer info.
Tot zover...
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in memoriam

WIM JONK

W

ij ontvingen afgelopen week het
droevige nieuws dat Wim Jonk,
een bijzonder en gewaardeerd lid
van onze vereniging. We zullen Wim missen
en wensen de nabestaanden veel kracht toe
in de verwerking van dit verdriet.

Je bent niet meer daar waar je was
maar overal waar wij zijn.

Op 16 februari 2021 is een levensgenieter geheel onverwacht overleden

Wim Jonk
weduwnaar van Willy

Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

Moeder
Ronald en Nicolette
Martin en Marjon
Ton en Karin
Wim en Yolanda
neven en (achter)nichten
Correspondentieadres:
Schelvisstraat 24, 1317 SJ Almere
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Wij nodigen u uit om de plechtigheid via livestream mee
te kijken op dinsdag 23 februari om 15.30 uur via
https://secure.quickchannel.com/qc/?id=1gcfcd
met inlogcode 490360.
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Nieuws van de
NBAT
De NBAT Digitaal en
Archief.

S

teeds meer leden en
abonnementhouders
weten de weg te vinden
naar NBAT Digitaal en het Archief..

zet naar een bladerbare versie.
Dit geeft een beter overzicht
en het openen van de bladen
gaat nu ook vele malen sneller.
Om u een idee te geven hoe u
dit magazine kunt bekijken via
NBAT-Digitaal hebben we een
samenvatting van het januari
nummer gemaakt in deze bladerbare vorm. Die kunt u hier
bekijken.

(geen mailadres bij persoonsgegevens NBAT lidmaatschap)
Bent u lid van de NBAT en wilt
u ook toegang tot NBAT-Digitaal informeer dan eens bij uw
vereniging of uw (juiste)mailadres in het ledenbestand van
de NBAT is toegevoegd.
########

Via de webshop van de NBAT
is het mogelijk om een tweetal
http://online.fliphtml5.com/ proefexemplaren (analoog) teEind 2020 hebben we het Argen geringe kosten aan te vrahwppk/gvmd/#p=3
chief helemaal compleet kungen (verzendkosten) Ook kunt
nen maken inclusief de inHet Archief is nu compleet maar u hier de Specials bestellen zodexen vanaf 1930 tot heden.
er zijn nog wel een aantal jaar- lang devoorraad strekt.
Alles bij elkaar dus zo'n 1000
gangen die opnieuw gescand
bladen die samen een uniek
moeten worden. Daar zijn we Het aanvragen van een digitaal
naslagwerk vormen.
nu druk mee bezig en we ho- exemplaar is gratis en kan via
pen die over een aantal weken de volgende link:
Het compleet maken was een
af te hebben.
mijlpaal maar we zijn als behttps://nbat.nl/contact
stuur nog een stapje verder
Helaas zijn er nog steeds veel
gegaan,
########
leden die recht hebben op
Alle 1000 bladen zijn nu omge-

NBAT-Digitaal maar die niet
bereikbaar via een mailadres.
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Corona en je aquarium
door Marcel Bennik

W

e mogen in deze coronatijd veel tijd in
huis doorbrengen.
Reden om eens goed naar je
aquarium te kijken. Misschien
zit er alg in. Zo ja, lees dan het
onderstaande eens goed door.
Algenverwijderingstechnieken
mogen niet de standaardmethode zijn om een aquarium
algenvrij te houden.
De schoonste aquaria zijn bakken waarin algen niet groeien.
Dit betekent het vermijden van
de belangrijkste triggers voor
algen: stikstofhoudend afval,
ammoniak, ongezonde planten.
In een beplant aquarium zijn
ongezonde planten de belangrijkste reden voor algen. Dus
de eerste stap van het algenprobleem is aandacht te besteden aan de groeiparameters
van planten (voedingsstoﬀen,
CO2 en waterstroming). Zorg
dat elke plant krijgt wat het nodig heeft om goed te groeien.
Gezonde planten zijn zeer al-

genbestendig. Laat je planten
goed groeien en de algenzorgen verdwijnen. Hoe gevoeliger/kieskeuriger een plant is,
hoe groter de kans dat het zal
lijden aan stress en algen veroorzaken. Langzamer groeiende planten zijn ook kwetsbaarder in vergelijking met sneller
groeiende planten.
Andere bronnen zijn stikstofhoudend afval van vissen of
rottende planten. Het hebben
van een goede ﬁltratie en een
biologisch gerijpte tank waarin organisch afvalmateriaal en
ammoniak wordt afgebroken,
helpt dus snel ‘triggerfactoren’
te verminderen. Licht is slechts
een versneller - het verminderen van licht vermindert de
snelheid waarmee algen groeien, maar lost zelden de oorzakelijke trigger op. Een holistische benadering, het principe
dat alles met elkaar is verbonden van licht, CO2 en bemesting, is de methode om het algenprobleem te stoppen en de
planten goed te laten groeien.

Daarnaast heeft het hebben
van voldoende bio-ﬁltratie en
regelmatig trimmen, oude bladeren weghalen en organisch
afval verwijderen een positief
eﬀect. Het is deze combinatie
die dan zorgt voor een aanhoudend algenvrije bak.
Het handhaven van een goede
gezondheid van planten en stabiele parameters zijn belangrijk, omdat het planten in staat
stelt om consistent gezond te
groeien. Elke keer dat groeiparameters drastisch worden
gewijzigd, moeten planten hun
enzymen opnieuw programmeren om te optimaliseren
voor nieuwe omstandigheden.
Dit kan leiden tot het voortijdig
lozen van oude groeistoﬀen
of afsterven van delen van de
plant. In dergelijke gevallen is
het belangrijk om de gezonde
toppen te her-planten en de
slechte ondereinden weg te
gooien.
De meeste beplante aquariums produceren veel organi-
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sche rommel dat algen kan
veroorzaken. Het hebben van
garnalen, slakken en microfauna die dat snel afbreken en
verteren naar kleinere stukken
organisch materiaal, is enorm
nuttig.
Regelmatig stofzuigen van de
bodem is ook belangrijk. Met
behulp van een slang en tegelijk te roeren kun je gemakkelijk
alleen de bovenste rommel van
de bodem verwijderen.
Belangrijke factoren
Er zijn 4 belangrijke factoren
die algenaanwezigheid in een
aquarium bepalen.
1. Licht.
2. Gezonde planten.
3. Schoon aquarium.
4. Biologisch milieu.
Licht
Sterke verlichting is als het besturen van een snelle auto. Het
kan je sneller naar je bestemming brengen, of eindigen in
een ongeluk. Sterke verlichting
in combinatie met organisch
afval of beschadigde planten
leiden tot algensporen oftewel
algenbloei. Echter, onze planten vereisen voldoende licht
om goed te kunnen groeien,
vandaar dat het regelen van
aquariumverlichting erg handig
is. Vaak is dit in een aquarium
met Tl-buizen niet goed moge-

lijk.
De lichtintensiteit in een aquarium meet je op de bodem. Hoge
bakken hebben meer licht nodig. Proserpinaca palustris is
een van de weinige planten
die verbetering in kleur/vorm
onder zeer hoge lichtniveaus
laten zien. De meeste gekleurde/ rode planten kunnen goed
zonder bovenmatig licht worden gekweekt.
Belichtingsduur
• Minimum van 5-6 uur voor
nieuw ingerichte aquariums
om algengroei te minimaliseren. - 7-10 uur is gebruikelijk voor gemiddelde, stabiele
aquariums.
• 10+ uur: marginale winsten
op de groei van planten, verhoogde kans op algen. Beter
om maanlicht als verlichting te
gebruiken als een langere verlichtingsduur gewenst is voor
het bekijken van het aquarium.
Het hebben van een verstelbaar lichtsysteem geeft ﬂexibiliteit. Het veranderen van het
aantal uren en intensiteit, door
het gebruik van dimmers, kan
de resultaten aanzienlijk veranderen. Als u geen planten
hebt die een hoge verlichting
vereisen, is het gebruiken van
lagere hoeveelheden licht om
je doelstellingen te bereiken

veel stabieler en vereisen lager
onderhoud.
Door schakelklokken aan te
sluiten op een standaard stopcontact kun je eenvoudig programmeren wanneer de lichten
aan/uit gaan. Voor aquariums
zonder planten zijn black-outs
een gemakkelijke oplossing
om zich te ontdoen van algen.
Omdat algen niet de grotere
zetmeel opslag structuren hebben als geavanceerde planten,
sterven ze snel af zonder licht.
Gezonde planten
Het is van cruciaal belang om
de planten in het begin dicht bij
elkaar te planten en de gezondheid van planten te garanderen
door voldoende koolstof, voedingsstoﬀen, licht en stroming
te geven. Gebrek aan koolstof
(in de vorm van kooldioxide) is
de meest voorkomende variabele die mensen niet optimaliseren.
Dit is de reden waarom ‘lage
CO2' wordt aangehaald als de
oorzaak voor veel soorten algen.
Hogere CO2-niveaus hebben
op zichzelf geen invloed op
algen. Algen worden niet gedood door hoge CO2-niveaus.
Planten die voldoende CO2
krijgen hebben een betere geAV De Siervis - pagina 18

Voor uw agenda:

zondheid en kunnen daardoor
robuust groeien.
Zelfs langzame groeiers zoals
Anubias en Bucephalandra zijn
algenbestendig als ze gezond
zijn. Ook bij hogere lichtniveaus blijven ze algenvrij. Anubias heeft extra fosfaat nodig,
anders krijg je een groen/zwarte aanslag op de bladeren. Dit
is ook de reden dat deze plant
in steeds minder aquariums te
bewonderen is.

Aanbevolen plantenmassa als
percentage van de aquariumruimte:
• Beplante aquaria met 70%+
oppervlaktesubstraat geplant
zijn veel veerkrachtiger tegen
algen.
• Beplante aquaria met 30%
en minder oppervlakte beplant
zijn zeer kwetsbaar voor algen.
Netheid is van heel groot be-

lang om algen te voorkomen.
• Grotere, robuustere planten
(zwaardplanten, lotussen, crinum) zijn veerkrachtiger tegen
algen dan kleinere planten (tapijten en mossen).
• Snel groeiende planten (waterregeneria, grote stengelplanten) zijn veerkrachtiger
dan langzaam groeiende planten (Javavaren, Anubias, Alternanthera reineckii).
• Als gevolg van aquariumontwerp en stroompatronen. In

karkas. Neem de tijd om ze te
verwijderen.
• Voldoende voedingsstoﬀen
en CO2 zijn nodig voor een
goede gezondheid van planten
op lange termijn.

sommige aquariums kunnen
algen alleen in een bepaald gebied van het aquarium voorkomen. Het planten van grotere,
robuustere planten in die gebieden kan hardnekkige algenproblemen oplossen.

Neem de tijd om ze stengeltje voor stengeltje te poten,
geen bosjes planten poten. Bij
sommige soorten kan dat wel,
maar bij het snoeien kom je in
de problemen.

Gezondheid planten
• Rottende bladeren trekken
algen aan als vliegen naar een

Volgende maand het vervolg
en slot van dit artikel.
Bron: Natuurvrienden Zwolle

Te volle bossen planten leiden
tot een slechte gezondheid
van planten en sneller rottende oude groei. Consequent
snoeien: een aquarium, volledig gevuld met nieuwe groei is
extreem algenbestendig.
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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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