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Beste leden,

De zomervakantie loopt inmiddels weer ten 
einde. Hopelijk heeft u een mooie vakan-
tieperiode gehad. Wij staan weer klaar voor 

een verse start van ons seizoen.  De afgelopen maan-
den hebben we gezien dat steeds meer maatregelen 
werden ingetrokken, veel Nederlanders zijn inmiddels 
volledig ingeënt en we mogen inmiddels (op afstand) 
weer met meer mensen bij elkaar komen. 

Positief, zeker gezien de plannen die we weer mogen 
gaan maken. Denk maar aan de nieuwjaarsbeurs die we 
plannen voor januari. De vooruitzichten zijn positief dus. 
Kunnen we dan helemaal naar het oude normaal? Dat zal 
de komende maand blijken. Op dit moment kunnen we 
‘maar’ 15 mensen ontvangen in de zaal van het MEK. Dat 
is aan de krappe kant. Daarom zijn we ook op zoek naar 
een (tijdelijk) alternatief. En we willen graag de overgang 
naar het fysiek ontmoeten zeker geleidelijk en veilig gaan 
organiseren.

Daarom zullen we de komende avond, 6 september, nog 
‘digitaal’ bijeenkomen. De link heeft u inmiddels ontvangen.
Het onderwerp: Micro-organismen in het aquarium.Een le-
zing door: Peter Oranje. Natuurlijk kent u de bewoners van 
uw aquarium: uw vissen, planten, garnalen. Maar we staan er 
niet zo bij stil dat er nog een paar miljard andere bewoners in 
uw bak leven. Dat zijn de micro-organismen. Bacteriën, een-
celligen, schimmels en zo meer. Die hebben een grote waarde 
voor uw aquarium omdat ze vuil afbreken. Maar er is een keer-
zijde. Het zijn ook de micro-organismen die verantwoordelijk 
zijn voor visziekten.

Dus zien we u graag op 6 september a.s. om 20.00 uur.

Uitnodiging





Verslag van de 
digitale 

bijeenkomst 
7 juni jl

Gaan we 
wel of 
gaan we 

niet? Of beter ge-
zegd, gaan we naar 
buiten op excursie 
zoals we bijna ge-
wend zijn in juni of 
overheerst corona 
nog. Corona won, 
volgend jaar beter en 
dus een programma 
voor binnen gemaakt.

Jan en Reginald heb-
ben een testinterview 
op video gemaakt over 
de bak van Jan. Op 
deze wijze kunnen we 
bijvoorbeeld via YouTube 
de bakken van de leden 
laten zien. Het zag er al 
goed uit al heeft het ge-
luid nog wat verbetering 
nodig. Verschillende leden 
hebben al aangegeven op 
deze wijze hun bak te willen 
laten zien.

Peter liet aan de hand van een 
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fotoreeks zien hoe hij met be-
hulp van tegellijm en epoxyhars 
een afgietsel had gemaakt van 
boomschors. Dit schors had hij 
als waterbestendig op de beurs 
gekocht, maar het bleek niet 
lang te houden. 

Peter heeft eerst het schors af-
gedekt met plastic folie. Daar-
op werden verschillende lagen 
gekleurde tegellijm opgebracht. 
Ondanks meerdere lagen was 
de uiteindelijke laag vrij dun. 
Maar door de plasticfolie kon 
het toch goed van de schors 
worden verwijderd. Liggend op 
een vuilniszak kon deze schil 
van tegellijm vervolgens wor-
den afgedekt met 2 lagen ge-
keurde epoxy. 

Waarom op een vuilniszak? 
Omdat epoxy overal onlos-
makelijk aan plakt, behalve 
op een vuilniszak. Je kunt het 
werkstuk hierdoor eenvoudig 
van de ondergrond verwijde-
ren. Epoxyhars heeft altijd twee 
componenten. 



AV De Siervis - pagina 8    

De hars en de harder, die je 
2:1 (gewicht) moet mengen. 
Je kunt daarbij mooie epoxy-
kleurstof mengen zodat je de 
juiste donkere kleur krijgt. Om 
glinstering te voorkomen kan 
je ook nog een paar scheppen 
tegellijm door de epoxy men-
gen totdat je de constitutie van 

dunne ketchup krijgt. Met een 
wegwerpkwast kan je de epoxy 
dan makkelijk opbrengen. Na 
het drogen bleven er wel wat 
druipresten van epoxy over. Pe-
ter kon die er met een kniptang 
eenvoudig vanaf knippen. Er 
werd voorgesteld dit ook eens 
met een dremel te proberen. 
Wie weet.

Zoals gezegd lijmt epoxy aan 
alles. Zorg dus voor goede be-
scherming en kleding die blij-
ven vies mag worden. Draag 
een beschermingsbrief en latex 
handschoenen. Alles wat je ge-
bruikt hebt aan roerstokjes, be-

kers, kwasten etc. kan je zon-
der meer weggooien. 

Na afl oop kwamen er aan aan-
tal nuttige suggesties. Je kunt 
de schors ook eerst met silico-
nen afdekken en die siliconen 
als mal gebruiken. Als iemand 
dit wil proberen en aan de ver-

eniging wil laten zien, zou dat 
heel nuttig zijn. Ook werd voor-
gesteld een stuk hout uit het 
bos gewoon met epoxy af te 
dekken. Ik ben niet zeker of dat 
blijvend goed gaat. Het hout 
zou toch van binnenuit kunnen 
rotten. Maar proberen kan na-
tuurlijk geen kwaad. 

Ten slotte presenteerde Peter 
een samenvatting van foto’s 
van 4 verschillende tentoon-
stellingen. De 16-meter bak 
van 2003, 30 x 30 van 2008, de 
bakken van 160 en 240 lang (6 
in totaal) van 2013 en de Congo 
bak van 14 meter in 2018. Al-

lemaal hadden ze hun uitdagin-
gen. Bouwtechnisch wat betreft 
de lange bakken, en onderhoud 
technisch wat betreft de kleine 
bakjes van 30 x 30. 

De vraag tijdens de bijeenkomst 
was wat een goed thema voor 
2023 zou kunnen zijn.

Voorstellen vanuit de vereniging 
waren de volgende:

• Een paludarium met wa-
terval combineren met groot 
aquarium
• “gewone” soorten op 
hun beste wijze presenteren.
• Een beek die door oer-
woud kronkelt
• Een vissentrap met veel 
stroming.

De commissie gaat zich hier-
over buigen. Het zal weer een 
uitdaging worden.

Peter van der Ark
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Nieuws van de 
NBAT

(augustus 2021)

Natuurlijk is aquarium 
houden in welke vorm 
dan ook een fysiek ge-

beuren. Lekker bezig zijn in het 
aquarium. Natte handen en 
vaak ook de vloer nat, hoort 
er bij. Maar voor wie eerst wat 
ideeën uit wil proberen op de 
computer is dit een leuk pro-
gramma. Scape-It is een En-
gelstalig programmaatje wat 
eigenlijk ontworpen is voor het 
Aquascapen maar natuurlijk 
geschikt is voor elke vorm van 
onze hobby. 

Via deze link kun je het pro-
gramma openen: 
https://scape-it.io/en/

Voorbeelden vind je hier: 
https://www.instagram.com/
scape_it_offi  cial/

Na anderhalf jaar corona 
en Lock down willen 
we als W.A.P. weer van 

start gaan op 18 september 
2021. Voor deze bijeenkomst  
hebben we de hr. K. de Jong, 
een specialist op het gebied 
van levendbarende vissen uit-
genodigd. De hr. de Jong gaat 
vertellen over de planten die hij 
is tegengekomen tijdens zijn 
vele visexpedities.

In het tweede deel geven wij 
het woord aan de hr. R. Uven-
hoven, een bekende binnen 
de NBAT die door zijn werk in 
ruim 50 landen werkzaam is ge-
weest, en zijn hobby kon com-
bineren met veel ervaring van 

planten en vis.

De bijeenkomst is zaterdag 18 
september in het: sociaal cul-
tureel centrum “de twee mar-
ken”  trompplein 5 3951 CR te 
Maarn. Aanvang 11.00 uur.

In verband met de huidige Co-
rona regels moet u zich aan-
melden bij de WAP met naam 
en adres. Door de regels is ook 
het aantal aanwezigen beperkt 
[1.5 m]. 

Wilt u meer weten over de Werk-
groep Aquatische Planten?:

http://waterplanten.org/nl/
info@waterplanten.org
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Het is inmiddels al een lange traditie aan het 
worden, maar ook dit jaar zijn we voorne-
mens een Huiskeuring te organiseren. We 

gaan er van uit dat de maatregelen dan zeker zover 
versoepeld zijn dat we deze keuring op de ons ver-
trouwde manier kunnen organiseren.

We hebben inmiddels ook al de keurmeester vastge-
legd, geen onbekende nl. Bram Rozier. Ook de datum 
is inmiddels bekend: 16 oktober.

We vragen u nu al om aan te melden, voor zover dat 
nog niet gebeurd is uiteraard. Aanmelden kan op eenvou-
dige wijze door een mail te sturen naar info@desiervis.
nl. Deelname is gratis uiteraard. Mochten er vragen zijn, 
stel ze vooral. We zien uw vragen graag komen en geven 
graag antwoord.

De keuring geschiedt volgens de regels die zijn opgesteld
door de NBAT en vastgelegd in de keuringswijzer. Voor meer
informatie over deze richtlijnen kunt u ook terecht op:

https://www.cbkm.nl/download.html

Voorop staat dat meedoen altijd belangrijker is dan de wed-
strijden vooral dat het leuk en leerzaam moet zijn om mee te 
doen. Dit is onze boodschap elk jaar weer ook aan de keur-
meester.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!

Oproep 
Keuring 2021
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Kunstmatig gekleurde vissen 
is dierenmishandeling

Bron: www.aquariumfans.nl

Zeg nou zelf, wie houdt er 
niet van mooi gekleurde 
en opvallende aquari-

umvissen? 

Helaas komt het voor dat men-
sen niet weten dat gekleurde 

vissen kunstmatig gekleurd 
zijn. Bijvoorbeeld door het in-
jecteren van kleurstoff en, het 
verven of zelfs tatoeëren van 
de vis. Kunstmatig gekleurde 
vissen worden daarbij steeds 
meer verhandeld, vaak zon-
der dat eigenaren weten wat er 
met de vis is gebeurd.

Genetische manupilatie vis-
sen

Het zou toch wat zijn, een 
kunstmatig gekleurde knalrode 
kat of een hond die licht geeft 
in het donker. De huisdieren 
kijken ongelukkig uit hun ogen. 
Je wenkbrauw fronst bij het 

horen van dit verhaal. Helaas is 
dit de werkelijkheid bij de toe-
nemende handel van kunstma-
tig gekleurde tropische vissen. 
Met gruwelijke methoden wor-
den aquariumvissen gekleurd, 
een lijdensweg dat vaak leidt 
tot een versnelde dood van de 
vis. Ben jij je daarvan bewust?

Kunstmatig gekleurde vissen 
worden gekocht omdat ze 
mooi zijn. 

Feit: 
Negen van de tien gekleurde 
vissen verliest na een aantal 
maanden zijn kleur alweer.

Hoe krijgen vissen kunstma-
tig een kleur?

Verschillende technieken wor-
den toegepast om kleur aan te 
brengen bij tropische vissen. 
Nieuwe technieken duiken 
daarbij regelmatig en in een 
rap tempo op. De gevolgen 
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voor deze aquariumvissen zijn 
niet mis. Niet alleen raken vis-
sen er totaal gestresseerd van, 
en zijn daarmee zeer gevoe-
lig voor visziekten zoals Witte 
stip, vaak overlijden vissen eni-
ge tijd erna door de gevolgen 
van de behandeling. We zetten 
een aantal methoden voor je 
op een rijtje.

Injecteren van aquariumvis-
sen

Een gruwelijke methode van 
kunstmatig gekleurde vissen is 
het injecteren (of laseren) van 
kleurstoff en direct in de huid 
van een vis. Net als bij een tat-
too wordt per injectie alleen een 
klein stuk van de huid gekleurd 
waardoor vele injecties nood-
zakelijk zijn. Ook hierbij geldt 
dat vissen vaak overlijden door 
de gevolgen van infecties van 
de naalden en de stress die het 
met zich meebrengt.

Gekleurd voedsel

Vanaf jongs af aan krijgen 
aquariumvissen voedsel met 
kleurstoff en toegediend. Hier-
door ontstaan gekleurde vis-
sen, die met een tijdelijke 
kleurtint rondzwemmen. Op 
het moment dat deze vissen 
het voedsel niet meer eten, zal 
de tint ook verdwijnen. Helaas 

is het zo dat dit voedsel scha-
delijke eff ecten heeft voor hun 
groei en ontwikkeling.

Onderdompelen

Manieren zoals deze zijn rond-
uit gruwelijk. Wat hier gebeurd 
is dat de vis wordt onderge-
dompeld in een vloeistof waar-
door de buitenste slijmlaag 
oplost. Daarna wordt deze vis 
ondergedompeld in een an-
der vloeistof waardoor het een 
kunstmatige kleur krijgt. Tot 
slot wordt hij ondergedompeld 
in een vloeistof dat de huid ir-
riteert waardoor een soort ver-
snelde reactie van het herstel 
van de slijmlaag plaatsvindt. 
Een zeer stressvolle en vaak 
dodelijke behandelmethode.

Feit: 
Gekleurde vissen sterven 
meestal na verloop van tijd 
aan de gevolgen van het 
kunstmatig toebrengen van 
kleuren

Hormonen

Bij deze methode worden 
aquariumvissen in water ge-
houden met grote daarin hoe-
veelheden kunstmatige hormo-
nen met als gevolg dat kleuren 
en kleurpatronen sterker zicht-
baar worden. In sommige ge-

vallen krijgen vrouwenvissen 
zelfs mannelijke eigenschap-
pen. En voilà, kunstmatig ge-
kleurde vissen. Het toebrengen 
van teveel hormonen is helaas 
wel schadelijk voor de lange 
termijn gezondheid van de vis.

Genetische manipulatie

Het begon allemaal met het 
injecteren van een fl uoride-
rende proteïne van een kwal 
in de gnome van een zebra-
vis. Inmiddels zijn deze expe-
rimenten verder ontwikkelt en 
bestaan er glow-in-the-dark 
vissen. Hoewel wordt gezegd 
dat dit de vissen niet schaadt 
(vissen worden met de kleuren 
geboren), is er wel veel debat 
over de ethische gevolgen er-
van. Wha’ts next, glow-in-the-
dark parkieten?

Waarom zijn kunstmatig ge-
kleurde vissen dierenmis-
handeling?

Zoals hierboven al kort is aan-
gestipt brengen de behandel-
methoden nogal wat schade-
lijke gevolgen met zich mee. 
Het kunstmatig kleuren van 
aquariumvissen is gewoonweg 
dierenmishandeling. Waarom? 

Lees de onderstaande opsom-
ming eens.
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Bekend is dat bij sommige 
behandelmethoden 80% van 
de vissen komt te overlijden. 
Doordat 20% lang genoeg 
overleefd blijven de behande-
lingen helaas commercieel in-
teressant.

Gedurende de behandeling lij-
den de vissen door stress aan 
verschillende visziekten en in-
fecties waardoor deze vissen 
aanzienlijk minder oud worden.
Veel jonge vissen krijgen door 
de behandeling lichamelijke 
afwijkingen en groeien niet 
door tot hun eigenlijke normale 
lengte.

Een lichamelijk zwakke en ge-
voelige vis toevoegen in je ei-
gen aquarium is zeer gevaarlijk 
voor de andere aquariumbe-
woners. Deze lopen een groot 
risico op meegebrachte infec-
ties. Het behandelen van vis-
sen voor cosmetische redenen 
leidt bij vrijwel elke behandel-

methode tot een verhoogde 
sterftegraad.

Wat jij er aan kan doen om 
het kopen van gekleurde vis-
sen te voorkomen?

Je kunt het niet elke eigenaar 
kwalijk nemen dat hij/zij thuis 
komt met een kunstmatig ge-
kleurde vis. Vaak gebeurt dat 
uit onwetendheid. Wat je hier 
aan kunt doen is je verdiepen 
in de vis die je wilt kopen. Be-
kijk het internet op zoek naar 
de tropische aquariumvissen 
die bij jouw aquarium passen 
en Google of deze kunstmatig 
zijn gekleurd. Vraag voor aan-
koop van de vis of de prachti-
ge kleuren ervan niet toevallig 
kunstmatig zijn. Een bewuste 
koper is een goede koper!

Tot slot, een oproep!

De beste manier voor de con-
sument om praktijken zoals het 

kunstmatig aanbrengen van 
kleur bij vissen aan te pakken 
is gewoonweg het niet kopen 
van deze vissen. Zoals gesteld, 
koopt niet iedere aquarium-
houder bewust kunstmatig ge-
kleurde vissen, dus help aqua-
riumhouders in je omgeving 
zich bewust te worden van de 
gevolgen van kleurbehande-
ling. Voorkomen is beter dan 
genezen. Kunstmatig toebren-
gen van kleuren is niets anders 
dan een gruwelijke vorm van 
dierenmishandeling.

Gekleurde zebravis                   Getatoeëerde vissen
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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




