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Beste leden,

We hebben in ons land de twijfelachtige eer 
dat we inmiddels het jaar gepasseerd zijn 
dat we met deze pandemie te maken heb-

ben. Het goede nieuws lijkt te zijn, op dit moment van 
schrijven, dat de ‘derde golf’ niet zo dramatisch lijkt uit 
te pakken. Het kabinet spreekt van versoepelingen en 
het vaccineren lijkt op volle stoom te komen.

En dat nieuws, met het gegeven dat we innmidels rich-
ting zomer, geeft de burger moed. Wij hebben ook goede 
hoop dat we de komende maanden langzaam weer wat 
meer vrijheden terug krijgen en wellicht dat we rond de 
zomer weer bijeen mogen komen. Maar zover is het nog 
niet en het zou verkeerd zijn om dat nu al van de daken te 
gaan schreeuwen. 

Daarom blijven we onze bijeenkomsten zeker nog online 
organiseren. En we zien gelukkig dat veel leden ons weten 
te vinden. 

A.s. maandag, 12 april is het weer zover, ivm Pasen de 
tweede maandag deze keer. U heeft een link ontvangen voor 
de komende Zoom meeting. Mocht dat nog niet zo zijn, geef 
ons even een seintje, en we zorgen ervoor dat er nogmaals 
een link wordt gestuurd.

Het zal een digitale doe-avond worden met verschillende 
onderwerpen. Van aquariumwinkels in Duitsland, een zee-
wateraquarium, iets over de naamgeving van soorten tot het 
werken met epoxyhars. Het komt allemaal voorbij.

Dus zien we u graag op 12 april a.s. om 20.00 uur.

Uitnodiging





Verslag van de 
digitale 

bijeenkomst 
1 maart jl

Lezing Erik Prins 
over water

We begin-
nen te 
wennen 

aan onze bijeen-
komst per ZOOM, we 
hadden bijna 20 aan-
wezige leden. Maar 
zeer gemist werd de 
aanwezigheid van 

Wim Jonk, die afgelopen 
maand zeer onverwacht 
overleed. We begonnen 
de avond met een in me-
moriam, mooi uitgesproken 
door Daniel Aarts.
Daarna kwam Erik Prins 
aan het woord. Hij had een 
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aantal jaren geleden al bij ons 
over water gesproken, maar dit 
complexe onderwerp was wat 
weggezakt en enige bijscholing 
werd door de leden nodig ge-
acht.

Erik begon met een overzicht 
van de waterwaarden in Oos-
terhout. De kwaliteit van ons 
water is eigenlijk prima. Het is 
wat jammer dat de carbonaat-

hardheid wordt weergegeven 
in de concentratie bicarbonaat 
per liter. Ik heb op internet ge-
zocht en vond de volgende om-
rekening: 1 KH duitse hardheid, 
staat gelijk aan 21,8 mg/l bicar-
bonaat of 10,7 mg/l carbonaat. 
Om met de KH te beginnen. Dit 
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is dus de hoeveelheid carbo-
naat en bicarbonaat (zeg maar 
gewoon kalk) in ons aquarium. 
De beste KH voor het gezel-
schapsaquarium ligt tussen de 
2 en 7, voor Zuid-Amerika 0,5 
en hoger, voor Tanganjika 8-14. 

Je kunt de KH verlagen door 
gekookt water toe te voegen 
(vrij duur, de kalk blijft dan ach-
ter als ketelsteen) of osmose/
regenwater toe te voegen. Je 
kunt het verhogen door toevoe-
ging van (gemalen) schelpen, 
mergel of marmer.
Naast de KH is de zuurgraad 
(pH) van het water zeer be-
langrijk. De pH kan variëren 
tussen 1 (extreem zuur) en 14 

(extreem basisch). Let op: het is 
een zogenaamde logaritmische 
schaal. Dat houdt in dat een pH 
van 6 tien keer zo zuur is als een 
pH van 7. Voor een aquarium is 
de beste pH tussen 6,0 en 6,9. 
Bij deze waarden kunnen de 
meeste voedingsstoff en goed 
oplossen en dat is belangrijk 
voor de opname van voedsel 
door de planten. Voor een Tan-
ganjika/Malawi bak mag het 
wat meer basisch zijn (tot 8). 

Het CO2 gehalte van een ge-
middeld aquarium moet tussen 
10 en 30 mg/l zijn. Dat is ge-
noeg voor de planten om van te 
leven. Te veel CO2 is  dodelijk 
voor onze vissen.  De hoeveel-

heid CO2 wordt bepaald door 
een samenspel van de KH en 
de pH. Erik liet hiervoor een 
heldere tabel zien. Die staat 
hieronder. De groen/gele zone 
geeft aan waar de hoeveelheid 
CO2 goed/redelijk is.

Een andere belangrijke water-
waarde is de geleidbaarheid. 
Dit geeft de hoeveelheid op-
gelost zouten weer. Dit heeft 
alles te maken met osmose. 
Water wil van een plaats met 
weinig zout naar een plaats met 
veel zout. We zeggen altijd dat 
zeevissen continu drinken (er 
wordt water bij hen onttrokken, 
het gaat naar het zoute water 
toe) en zoetwatervissen continu 
plassen.
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De geleidbaarheid is met een 
meter die bij de handel te koop 
is eenvoudig te meten en wordt 
uitgedrukt in microsiemens 
(µS). Wat zijn goede waardes:?
Gezelschapsaquarium: 300-40
Amazone: 8-70
Tanganjika: 600
Regenwater: 30
Drinkwater: 600

Een laatste waterwaarde die hij 
noemde is de totale hardheid 
(GH). Dit is een optelsom van 
calcium en magnesiumzouten. 
De beste waarde in het aquari-
um is tussen 4 en 8 (voor Tan-
ganjika: 8 -12). Je kunt de GH 
op dezelfde wijze verhogen of 
verlagen as de KH. 

Wat is nu het probleem als de 
KH en GH te hoog zijn? Bij te 
hoge waarden komt het pro-
bleem van verdringing naar vo-
ren. Dat houdt in dat planten, 
gehinderd door alle zouten en 
kalk, niet meer in staat zijn de 
nodige voedingsstoff en daar-
tussenuit te halen. Er ontstaat 
dan voedingstekort. 

Deel 2 van zijn lezing ging over 
voedingsstoff en. Wat betreft 
voeding. Als vuistregel geldt 
dat het altijd wel aanwezig 
moet zijn, al is het maar een 
beetje. Dus niet ineens veel en 
daarna een tijd niets. In de na-
tuur voert de stroming continu 

weinig voedingsmiddelen aan, 
maar dat is prima.  We spreken 
daarbij over de macro-elemen-
ten: fosfaat en nitraat die in wat 
grotere hoeveelheid aanwezig 
moeten zijn en micro-elemen-
ten (sporenelementen) die in 
kleinere hoeveelheden aanwe-
zig kunnen zijn. Denk aan ijzer, 
chloride, mangaan etc. Nitraat 
moet beneden de 50 mg/l (bes-
te is 10-20 mg/l) blijven en fos-
faat beneden de 1,0 mg/l (beste 
is 0,1 tot 0,5 mg/l).

Nog iets over nitraat. Dat is een 
product van de stikstof stof-
wisseling. Die keten begint bij 
urine. De ureum wordt door 
bacteriën omgezet ammoniak 
(NH3). Ammoniak is heel gif-
tig en wordt bij een lagere pH 
(daar is hij weer) in ammonium 
(NH4+) omgezet. Ammonium is 
niet giftig.  De ammoniak wordt 
ook door bacteriën weer om-
gezet in nitriet. Ook dat is weer 
heel giftig, maar wordt met vol-
doende zuurstof  door bacteri-
en weer omgezet in nitraat wat 
onze planten kunnen gebrui-
ken.

Is er te veel nitraat of fosfaat: 
dan water verversen. Te weinig? 
Je kunt NPK meststof gebrui-
ken maar dat is zelden nodig. 
Bedenk dat voeding van kreef-
tachtigen (mysis, daphnia) veel 
nitraat bevat. Droogvoer bevat 

veel fosfaat. Je kunt los fosfaat 
of nitraatmest bij de landbouw-
winkel kopen. Maar doseer heel 
voorzichtig.

Erik gaf een mooi overzicht 
van de meest belangrijke mi-
cro-nutriënten.  Een samenvat-
ting van de gegevens:

Chloor. In ons water zit geen
chloor, dat is wettelijk niet toe-
gestaan. 

Kalium. Als er een tekort is zie 
je dat aan gaten in het blad en 
slechte bladranden. Is met veel 
voedingspreparaten goed bij te 
vullen.

IJzer. Een relatief belangrijk 
voedingsmiddel. Zo gauw het 
meetbaar is heb je voldoende. 
Er zijn volop goede ijzerprepa-
raten in de handel.  Als je tekort 
hebt worden bladeren geel.

Koper moet nul zijn. Is niet no-
dig dus.

Wat wel aan te raden blijft, is 
water verversen. Er komen al-
tijd stoff en in het water die niet 
af te breken zijn. Als je weke-
lijks 10-20% ververst is dat 
voldoende. En ter herinnering, 
het kraanwater in Oosterhout is 
prima.

Peter van der Ark
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Zoals jullie hebben kunnen zien in je mailbox 
afgelopen maand,  we zijn bezig met een ex-
periment rondom het vormgeving en functie 

van mails en het tussentijdsinformeren van de leden 
en andere geinteresseerden. Afgelopen maand heb-
ben jullie onderstaande mail ontvangen.

Naast de inhoud, horen we graag je mening over de 
vorm en werking. Dus graag je reactie naar: info@de-
siervis.nl  Bij voorbaat dank. 

Ps. Mocht je deze 
mail niet hebben 
ontvangen, laat 
het ons  ook we-
ten a.u.b. Kijk eerst 
even in je reclame 
of spamfolder. Mo-
gelijk is de mail daar 
terecht gekomen. 
in Google bv kan 
dat gebeuren en het 
helpt om de mail naar 
je inbox te verplaat-
sen. Gmail ziet dan dat 
het geen reclame is en 
zal komende mails in je 
inbox zetten. 

Mail





De NBAT Digitaal en 
Archief

Het gaat steeds beter 
met NBAT-Digitaal. De 
bezoekersaantallen stij-

gen en we krijgen regelmatig 
de vraag van leden waarom zij 
geen toegang hebben. Dat kan 
verschillende redenen hebben. 
Maar de meest voorkomende 
reden is nog steeds dat de be-
treff ende mailadres niet bekend 
is. 

Het totale aantal bezoekers in 
december 2020 stond op 2800 
bezoekers, die samen 13,684 
pagina’s hebben bekeken. Het 
totale aantal bezoekers per 2 
april  2021 staat nu op 5005 
bezoekers die samen 23.878 
pagina’s hebben bekeken.
Waarvan in maart 2021,  67.6% 
gebruik heeft gemaakt  van een 
desktop, 9.9% van een tablet  
en 22.4% op een  telefoon het 
blad heeft bekeken. 
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Nieuws van de 
NBAT

Nieuws van onze 
facebookgroep

Wie had ooit kunnen 
denken dat onze 
Facebookgroep zo 

hard zou groeien. Er hebben 
nu ruim 4000 leden zich aange-
meld. Een geweldig resultaat.

De cijfers van 2 april 2021

Aantal leden: 4321 zijn aange-
meld.

Over de laatste 28 dagen zijn er 
ruim 12 450 berichten, reacties 
en opmerkingen geplaatst.

De laatste 28 dagen hebben 
3738 actieve leden daadwerke-
lijk de groep bezocht.

Proefexemplaar 
‘’Het Aquarium’’ digitaal

Via de webshop van de 
NBAT is het mogelijk om 
een tweetal proefexem-

plaren (analoog) tegen geringe 
kosten aan te vragen (verzend-
kosten)  Ook kunt u hier de 
Specials bestellen zolang de 
voorraad strekt.
  
Maar omdat we nu eenmaal in 
het digitale tijdperk zijn aanbe-
land mag een digitaal   proefex-
emplaar niet ontbreken. Daar-
om is het nu mogelijk gemaakt 
een digitaal proefexemplaar 
aan te vragen via het secreta-
riaat van de Nederlandse Bond 
Aqua Terra.

Het aanvragen van een digitaal 
exemplaar is gratis en kan via 
de volgende link: 

https://nbat.nl/contact
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Corona en je aquarium (deel 2)
door Marcel Bennik

Gezondheid planten
• Rottende bladeren 
trekken algen aan als 

vliegen naar een karkas. Neem 
de tijd om ze te verwijderen.
• Voldoende voedingsstoff en en 
CO2 zijn nodig voor een goede 
gezondheid van planten op lan-
ge termijn. 

Te volle bossen planten leiden 
tot een slechte gezondheid 
van planten en sneller rotten-
de oude groei. Consequent 
snoeien: een aquarium, volle-
dig gevuld met nieuwe groei is 
extreem algenbestendig. Neem 

de tijd om ze stengeltje voor 
stengeltje te poten, geen bos-
jes planten poten. Bij sommige 
soorten kan dat wel, maar bij 
het snoeien kom je in de pro-
blemen.

(Een voorbeeld van een be-
plant aquarium (F. van Wezel).

)De plantenselectie bestaat hier 
vooral uit gemakkelijke planten. 

Maar er zitten ook kwetsba-
re planten tussen die voor al-
genproblemen kunnen zorgen 
(mossen en Myriophyllum). Het 

feit dat ze algenvrij blijven is 
een bewijs van de hoge onder-
houdsstandaard van de aquari-
aan. Stofzuigen, het verwijderen 
van dode en rottende bladeren 
en snoeien tegen overvolle 
groei zijn allemaal belangrijke 
acties bij het aquariumonder-
houd. Veel aquarium hobbyis-

ten beginnen te licht beplant en 
dat vereist meer waterverande-
ringen en onderhoudswerk om 
algenvrij te blijven. Start altijd 
met gemakkelijke planten. (Er 
staat een lijst op de volgende 
facebook pagina). 
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ht tps : / /www.natuurv r ien-
den-zwolle.nl

Mijn planten groeien, dus ze zijn 
toch gezond?
Helaas, planten die zichtbaar 
groeien en groter worden, kun-
nen nog steeds ongezond zijn 
of in een staat van stress. Ze 
kunnen groeien, maar hebben 
voedseltekort waardoor ze niet 
mooi ogen. Ze kunnen er mooi-
er uitzien.

Planten groeien matig in geval-
len waarin voedingsstoff en ont-

breken, maar ook zie je vaak 
ongezonde/gestrestste planten 
als gevolg van sterke schom-
melingen in waterparameters 
of voedingsstoff en dosering. 
Planten zullen hun enzymen 
her programmeren om optimaal 
gebruik te maken van de huidi-
ge parameters in het water.

Als je bijvoorbeeld plotseling 
het CO2-niveau laat dalen, 
moeten planten hun interne 
structuren her-programmeren 
om het te doen met de minder 
beschikbare CO2, meer eiwit-
ten en energie besteden aan 
CO2 uit het water opnemen.

De afvaleiwitten worden ver-
volgens direct op de blad/plan-
tenoppervlakken uitgeworpen. 
Dit organisch afval wordt de 
trigger voor algen om te groei-
en. Hetzelfde gebeurt wanneer 
waterparameters of beschik-

baarheid van voedingsstoff en 
in een groot patroon fl uctueren. 

Denk aan één keer per maand 
een grote waterverversing en 
dan bemesten voor een maand.
Robuuste planten (gemakke-
lijke planten) kunnen gemak-
kelijker omgaan met dergelijke 

veranderingen (ze zijn meer 
aanpasbaar), terwijl sommige 
delicate planten, die alleen kun-
nen overleven in een smal scala 
van waterwaarden, een snellere 
verslechtering laten zien. Het is 
dus belangrijk om niet alleen te 
voorzien in de behoeften van 
de planten, maar om het ook 
op een consistente manier in 
de loop van de tijd te doen. Dit 
is een van de redenen waar-
om het wordt aanbevolen om 
voedingsstoff endosering een 
paar keer gedurende de week 
te doen, in plaats van in een 

grote dosis per week. Neem 
bijvoorbeeld beide sets Rotala 
macrandra.

Ze zijn beide ‘groeiende’, maar 
het verschil in gezondheidstoe-
stand is duidelijk. Zelfs als je 
niet let op de kleur (die kunnen 
te wijten zijn aan licht of foto-



Voor uw agenda:
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grafi e-methoden), zie je duide-
lijke verschillen in dikte van de 
stengels en bladeren, interno-
diale afstand, stand van de bla-
deren en ongelijke bladkleuring.
Zwakke planten zijn algen-
magneten. Aquarianen die 
zeer moeilijke planten in hun 
aquarium plaatsen worden ook 
geconfronteerd met de stren-
ge eisen van deze planten. Ze 
hebben meer kans op algen.

Het aquarium van Wong is het 
exacte scenario dat beginners 
moeten vermijden. Groeiende 

soorten die zacht water no-
dig hebben (Trithuria lanterna) 
direct naast soorten die de 
voorkeur geven aan hard wa-
ter (Pogostemon helferi) en met 
een hoog percentage delicate 
planten die kwetsbaar zijn voor 
algen. Ook groeiende scha-
duwplanten (Bucephalandra) 

naast planten die de voorkeur 
geven aan een hoge verlichting 
(Red Eriocaulon, Rotala fl ori-
da, Trithuria lanterna) maakt de 
Bucephalandra kwetsbaarder 
voor algen. Als u een beginner 
bent, kies dan voor meer ro-
buuste soorten. Dit maakt het 
leven zeker gemakkelijker. Als 
je bak er goed voor staat kun je 
moeilijkere planten poten. 

Let wel: sommige planten zul-
len bij een ander goed groeien, 
maar in jouw bak ontbreekt een 
parameter voor goede groei en 

Het aquarium van Wong (hier-
boven)

het vinden van die parameter is 
vaak erg moeilijk. Probeer dan 
een andere plantensoort.

Planten met strengere groei ei-
sen zijn ook per defi nitie kwets-

baarder voor algen. Als je niet 
in staat bent om adequaat 
in hun behoeften te voldoen 
(waardoor ze om te groeien in 
een gestreste staat verkeren) 
zullen ze veralgen. Het hebben 
van een groter percentage ro-
buuste planten, gemengd met 
een paar moeilijke soorten ma-
ken het gemakkelijker om het 
aquarium in het algemeen te 
handhaven. Breid je collectie 
langzaam uit en geef jezelf de 
tijd om de behoeften van elke 
plant te begrijpen.

Als je aanhoudende algenpro-
blemen hebt met slechts een 
bepaalde soort of type plant, 
schakel dan over naar iets an-
ders: een robuuste en gemak-
kelijke plant. Soms kan het 
veranderen van de locatie ook 
werken, wanneer een plant 
moeilijk groeit. Dit kan liggen 
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aan een tikkeltje meer water-
stroming of licht dat beschik-
baar is op deze plek. Het pro-
beren om soorten te mengen 
die zeer verschillende groei-
vereisten hebben, zorgt dat 
je planten apart in de bodem 
moet bemesten. Bijvoorbeeld, 
het mengen van zacht water 
soorten met soorten die liever 
harder water hebben, kan het 
moeilijk maken om alle planten 
op hetzelfde moment gelukkig 
te houden. 

Het mengen van Sygonanthus 
en Tonina soorten (die beide de 
voorkeur geven aan zeer zacht 
water) met Pogostemon helferi 
(die de voorkeur geeft aan har-
der water), maakt balanceren 
op parameters lastig. Bij twijfel, 
controleer dat voordat je plan-
ten koopt.

Biologisch milieu
Na rottende plantenstof dat al-
genbloei veroorzaakt, is orga-
nisch afval (zowel door vissen 
als planten) een van de belang-
rijkste triggers voor algenbloei. 
Het hebben van een effi  ciën-
te bio fi ltratie en een gerijpte 
aquariumomgeving leidt tot een 
snellere afbraak van organisch 
afval en ammoniak, waardoor 
de trigertijd voor algen wordt 
geminimaliseerd.

Dit betekent dat het hebben 
van een omgeving die micro-
biële activiteit bevordert, waar-
door bacteriën afvalproducten 
sneller en effi  ciënter kunnen af-
breken, een grote impact op de 
aquariumomgeving heeft. 

Deze microben zijn delicaat 
en het gebruik van agressieve 
chemicaliën (zoals algicides) 
zal hen beïnvloeden. Dat is de 
reden waarom veel aquaria-
nen verstrikt raken in de nooit 
eindigende lus van het doden 
van algen - met steeds nieu-
we algen - op zoek naar nieu-
we geneeswijzen. Als de algen 
sterven zorgen ze voor meer 
organisch afval. Wat weer leidt 
tot algen. Wat weer leidt tot een 
nieuw anti-algen middel. Dat 
leidt tot de eeuwige lus.

Wat moet je doen:

Stap 1: houd organisch afval 
laag. Manieren om organische 
niveaus te beheren:

• Niet te veel vissen. Visafval 
draagt aanzienlijk bij aan al-
genproblemen in nieuwe aqua-
riums. (Nieuw betekent minder 
dan 3 maanden oud.)

• Voer niet te veel. (In een kwar-
tier moet alles op.)

• Regelmatig water verversen 
(30-50% per week) afhankelijk 
van het aantal vissen.

• Verwijdering van oude/rotten-
de bladeren. Dit vereist topping 
en herbeplanting: het afsnijden 
en her-planten van het boven-
ste gedeelte van stamplanten. 
Geen bladeren in de bodem 
stoppen bij het toppen.

• Het afsnijden van beschadig-
de bladeren en het verwijderen 
van drijvende plantenresten.

• Wekelijks/tweewekelijks licht 
de bodem stofzuigen. Gebruik 
eventueel een ballonpipet (in 
het Engels: turkey baster) om 
bodemrommel te verwijderen.

• Onderhoud verstopte fi lters. 
Afhankelijk van uw bio-belas-
ting kan dit zo vaak worden ge-
daan: van elke twee weken tot 
elke drie maanden.

Let op: uitstroom van je fi lter 
elke week controleren.

Stap 2: oefenen met regulier 
schoonmaken. 

Waterverversingen zijn niet ge-
noeg. Goede stofzuigertech-
nieken om detritus te verwijde-
ren zijn belangrijk.



Stap 3: eff ectieve bio fi ltratie 
creëren

Stappen voor het opzetten van 
een systeem met eff ectieve 
biofi ltratie:

• Houd een hoog zuurstofge-
halte in het aquarium. Dit wordt 
gedaan door gebruik te maken 
van oppervlaktestroming. Daar-
naast een stromingspatroon die 
de oppervlaktelaag van water 
verwisselt met diepere water-
lagen in het aquarium. Hogere 
zuurstofniveaus zijn belangrijk 
voor bacteriënactiviteit.

• Een fi lterpomp met een goe-
de stroming om organisch afval 
naar het fi lter af te voeren.

• Filter stroomsnelheid van 5x 
tot 10x van de aquariumgroot-
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te. Bijvoorbeeld: een 1000 liter 
per uur fi lter op een 200 liter 
aquarium.

• Garnalen, slakken en andere 
diertjes die grotere organische 
deeltjes uitsplitsen.

• Het handhaven op lange ter-
mijn van stabiele waterparame-
ters.

Garnalen, slakken en andere 
microfauna houden het aquari-
um schoon door organisch af-
val af te breken. Ze zorgen er 
vooral voor dat voedselresten 
en dode dieren worden ver-
wijderd. Veel aquarianen den-
ken alleen maar dat ze perfect 
water hebben omdat gemeen-
schappelijke waterparameters 
(ammoniak, nitrieten) tests zor-
gen voor perfect water.

Dat is niet zo! Organische afval-
producten komen voor in veel 
vormen en zijn niet af te lezen 
met de ‘hobby tests’. (Mijn ad-
vies: vergeet deze tests eens 
en let op je plantengroei.) Re-
gelmatig water verversen is een 
noodzaak om giswerk ‘wat is je 
werkelijke waterkwaliteit’ weg 
te nemen.

Naarmate het aquarium meer 
biologisch gerijpt is, zal het or-
ganische afval sneller afbreken. 
Regelmatige veranderingen in 
de waterparameters zijn niet 
zinvol.

Voor u gelezen in het maand-
blad van natuurvrienden Zwol-
le Zorg goed voor je microben, 
ook zij eten algen! Bron: deels 
uit de nieuwsbrief van Wong.
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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! 




