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Beste leden,

Het moment waarop we lang gewacht heb-
ben is daar! Na ruim anderhalf jaar online 
activiteiten organiseren, mogen we maan-

dag a.s. 4 oktober, notabene op dierendag weer bij-
een komen. De afgelopen periode heeft voor ons allen 
veel betekent. Zowel op persoonlijk vlak, hoe we met 
elkaar om moesten gaan, maar ook onze hobby heeft 
het gevoeld. Voordeel was dat we een aquarium in ons 
huis hebben, een plek waar we veel tijd hebben door-
gebracht tijdens lockdowns. De andere zijde is dat we 
elkaar enkel online konden ontmoeten. We zijn alle le-
den grote dank verschuldigd voor hun geduld en dat zij 
bij ons bleven. Tekent de mooie sfeer in de vereniging.

Voor de verenigingsavond van 4 oktober zullen we dus 
eindelijk weer eens gezellig samen kunnen komen. Nog 
niet in het MEK - daar kunnen we binnen de huidige re-
gels met te weinig mensen naar binnen - maar wel in de 
winkel van “Aquariumgek” Eduard Sandig waar we legaal 
met 60 personen naar binnen kunnen. We gaan jullie die 
avond ten eerste de gelegenheid geven om bij een drank-
je weer eens bij te praten na meer dan een jaar gedwon-
gen avonden via ZOOM. Daarnaast geeft Reginald een 
presentatie over de huidige technieken en inzichten van 
de aquariumfotografi e. Neem daarom je fototoestel en/of 
smartphone mee, want daarna zijn er mogelijkheden om 
praktijkoefening te doen. Daaraan verbinden we weer een 
mooie prijs voor de mooiste foto.

Jullie zijn allemaal van harte welkom op 4 oktober om 
20.00 uur bij Aquariumgek, Leijsenhoek 51, 4901 ER 
Oosterhout.

Uitnodiging





Verslag van de 
digitale 

bijeenkomst 
6 september jl

Misschien 
dat het 
de laatste 

verenigingsavond 
via zoom zal zijn, wie 
weet. Maar in ieder 
geval was het goed 
te zien dat 18 leden 
aanwezig waren om 
te luisteren naar de le-
zing van Peter Oranje 
over micro-organis-
men en visziekten. Er 
was veel vraag naar dit 
onderwerp en de diag-
nose en behandeling 
van visziekten is zeker 
niet simpel. 

Er was door het hele ver-
haal van Peter een be-
langrijke rode draad. Je 
krijgt over het algemeen 
geen ziekten als je zorgt 
voor schoon water, stress 
bij vissen voorkomt, over-
bevolking vermijdt en voer 
van goede kwaliteit geeft. 
Dan hebben de vissen een 
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goede weerstand. Natuurlijk 
zijn wij allemaal verantwoorde 
aquariumhouders dus dat zal 
wel goed gaan. Bedenk daarbij 
dat er eigenlijk geen geregis-
treerde medicijnen voor vissen 
zijn, antibiotica niet meer vrij 
verkrijgbaar mogen zijn en bin-
nenkort veel producten tegen 
visziekten alleen verkocht mo-
gen worden na tussenkomst 
van een dierenarts. Dat wordt 
dus nog een kostbare zaak. 

Mocht het desondanks toch 
gebeuren dan is het overzicht 
van Peter heel erg nuttig.
Er zijn ziekteverwekkers die 
voortkomen uit alle groepen 
van levende organismen:
• Virussen 
• Bacteriën
• Schimmels
• Eencelligen
• Wormen
• Kreeftachtigen

Van virussen weten we bij vis-
sen niet veel. Diagnose is moei-
lijk en behandeling bestaat niet. 
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We kunnen vissen niet vacci-
neren zoals we nu bij corona 
doen. 

Bacteriën vormen een enorme 
groep van ziekteverwekkers. 
Ze delen razendsnel en zijn in 
feite altijd en overal in aquaria 
aanwezig. Meestal komen bac-
teriële infecties pas naar voren 
bij  verzwakte dieren. Vooral 
neons zijn er gevoelig voor. Be-
kende symptomen zijn vinrot, 
buikwaterzucht en gatenziek-
te. Het beste kan een bacterie 
infectie behandeld worden met 
3 gram zout per liter water. An-
tibiotica mogen niet meer voor 
visziekten verkocht worden. Er 
bestaat nog wel een middel op 
kruidenbasis. 

Schimmels komen bij alle soor-
ten vis voor, meestal na een 
beschadiging van huid of vin-
nen. Schimmels groeien nooit 
op een gezonde vis. Je ziet al-
tijd een dradig of pluizig voor-
komen. Schimmels vermeer-
deren zich met sporen. Er zijn 
verschillende producten tegen 
schimmel beschikbaar die vrij-
wel allemaal werken op basis 
van methyleenblauw.

Luisterend naar de presenta-
tie vormen de eencellige para-
sieten de grootste groep van 
ziekteverwekkers. De belang-
rijkste groepen van ziektever-

wekkende eencelligen zijn de 
fl agellaten, ciliaten en sporo-
zoën. Die laatsten lijken nog 
het meest op het bekende pan-
toff eldiertjes wat we tijdens de 
biologieles wel gezien hebben. 

Ik noem maar een lijstje van 
ziekten die de revue passeer-
den:
• Witte stip
• Oodinium
• Neonziekte
• Chilodonella (huidtroe- 
 beling)
• Epistylis (valse schim- 
 mel)
• Trichodina
• Hexamita (gatenziekte  
 bij cichliden)
• Peperstip

Wat betreft de behandeling van 
ziekten met eencelligen. Dat 
kan met een aantal producten 
zoals Alparex en SH2000. Be-
handel daarbij aantal het hele 
aquarium, niet de individuele 
vis. Bij peperstip ook voeding 
met knofl ook.

Parasitaire wormen. Hiervan 
kennen we 4 hoofdgroepen.

De kieuwwormen (Dactylogy-
rus) zij eierleggend. Iedere vis-
soort heeft daarbij een soort 
specifi eke parasitaire worm. De 
kieuwen worden slijmerig, de 
vis krijgt te weinig zuurstof, gaat 

heftig met de kieuwen pompen 
en sterft meestal. Behandeling 
kan met Dactycid.

De huidwormen (Gyrodactylus) 
zijn levendbarend en zijn op de 
huid meestal goed te zien. Ze 
beschadigen de huid waardoor 
ook weer andere infecties kun-
nen ontstaan.

De nematoden of rondwormen 
zitten meestal inwendig. Ze zijn 
millimeters tot zelfs centime-
ters lang. De vis vermagert en 
heeft slijmerige ontlasting. De 
wormen komen vaak binnen via 
levend voer dat in de natuur is 
gevangen. Het levend voer dat 
in de handel verkrijgbaar is, is 
meestal gekweekt en wel veilig. 
De lintwormen zitten ook in de 
darmen en leiden tot vermage-
ring. Vaak ook tot uitpuilende 
ogen. Lintwormen hebben een 
complexe voortplanting via vele 
tussengastheren. 

De meeste worminfecties laten 
zich behandelen met Dactycid.

Ten slotte de kreeftachtigen. 
De meeste kreeftachtige para-
sieten komen uit het koude wa-
ter, maar steeds vaker zien we 
ze ook in het tropische aqua-
rium opduiken. Heel bekend is 
de karperluis (Argulus). Deze 
kan je duidelijk zien en loopt 
vaak over de vis. De karperluis 





Nieuws van de 
NBAT

Evenementen

Oktober
3 oktober: DN Kikkerdag 
Nieuwegein

3 oktober: Open dag met 
beurs Beverlo-Beringen (B)

16 oktober: Bijeenkomst 
met visbeurs KFN Maarn

17 oktober: Terraria Zwolle

kan tot een centimeter groot 
worden en zuigt bloed via een 
angel. Je kunt het beste de vis 
vangen en de karperluis met 
een pincet verwijderen. Daar-
naast is er het product Lernex.
Lernea ofwel de ankerworm 
(nee het is geen worm, maar 
een kreeftje) lijkt op een draadje 
met 2 zakjes. Die zakjes zijn de 

voortplantingsorganen. Lernea 
maakt zich, zoals  de naam al 
zegt, vast met een anker in de 
huid van de vis. Je kunt het 
aquarium behandelen met Le-
rnex (niet pro!)

Boeken over ziekten zijn er niet 
veel. Ina gaf aan dat ze veel 
goede info kan vinden in “Me-

disch handboek vissen voor 
aquarium en vijver” geschreven 
door Andrews, Excell en Car-
rington.

Het was een hele nuttige en 
leerzame avond. Peter, be-
dankt.

Peter van der Ark
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17 oktober: Aquariumbeurs 
Chatelineau (B)

24 oktober: Ruilbeurs An-
gleur (B)

31 oktober: Terraria Gent 
(B)

November
6 november: Bijeenkomst 

IRG-Nederland

December
4 december: Aquarium-
beurs Leverkusen (D)

5 december: Terraria Hou-
ten (Utrecht)

18 december: Bijeenkomst 
met visbeurs KFN Maarn
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Na de laatste persconferentie betreff ende de 
coronamaatregelen afgelopen maand, heb-
ben we in het bestuur stil gestaan bij de 

gevolgen voor het organiseren van onze jaarlijkse 
nieuwjaarsbeurs.

Afgelopen jaar kon deze uiteraard niet georganiseerd 
worden. Jammer, maar we hebben steeds ingezet op 
het weer oppakken van dit evenement in 2022. We heb-
ben besloten dat, ook na contact met het Oelbert, we 
vooralsnog doorgaan met de organisatie. Gevolgen nu 
kunnen zijn een maximum aantal bezoekers wellicht en 
de controle aan de deur op pas of testbewijs. Uiteraard 
houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en zullen 
zeker onze verantwoordelijkheid nemen mocht de situatie 
veranderen. 

Dat betekent goed nieuws dus, we mogen weer!!!!
We hebben inmiddels al via sociale media en mail een op-
roep gedaan aan de (potentiele) standhouders en we heb-
ben ook zeker al wat aanmeldingen binnen. Dat voelt goed.

Daarnaast volgen deze maand fl yers, zodat we ook weer re-
clame kunnen maken in onze omgeving en ook bijvoorbeeld 
op Vivarium in Rosmalen eind november. Mochten mensen er 
heen willen/gaan. Dan horen we dat graag.

Voor nu geldt noteer zondag 23 januari in uw agenda en...

Zegt het voort!

Nieuwjaarsbeurs 
2022





AV De Siervis - pagina 14    

ANNULERINGANNULERING

HHoewel de maatregelen m.b.t. ‘Corona’ de voorbije maanden / we-oewel de maatregelen m.b.t. ‘Corona’ de voorbije maanden / we-
ken diverse versoepelingen hebben ondergaan, is het voor onze ken diverse versoepelingen hebben ondergaan, is het voor onze 
vereniging en haar (beperkt) team van vrijwilligers niet mogelijk om vereniging en haar (beperkt) team van vrijwilligers niet mogelijk om 

alle gestelde voorwaarden (o.a. door het lokaal bestuur) te kunnen vol-alle gestelde voorwaarden (o.a. door het lokaal bestuur) te kunnen vol-
doen. doen. 

De mix van Belgische en buitenlandse standhouders en/of bezoekers en De mix van Belgische en buitenlandse standhouders en/of bezoekers en 
de huidige onzekerheid omtrent welke procedure er op de dag van de de huidige onzekerheid omtrent welke procedure er op de dag van de 
beurs van toepassing zouden zijn, hebben ons heden doen beslissen om beurs van toepassing zouden zijn, hebben ons heden doen beslissen om 
de beurs op zondag 17/10 e.k. te annuleren maar we hopen uiteraard op de beurs op zondag 17/10 e.k. te annuleren maar we hopen uiteraard op 
een editie in 2022 te Hamme. Hoewel jullie allemaal super enthousiast een editie in 2022 te Hamme. Hoewel jullie allemaal super enthousiast 
(wat ons enorm plezierde) reageerden bij de aankondiging van onze beurs (wat ons enorm plezierde) reageerden bij de aankondiging van onze beurs 
kunnen wij jullie niet onze service aanbieden die we willen dus helaas het kunnen wij jullie niet onze service aanbieden die we willen dus helaas het 

is nog even wachten op de volgende editie.is nog even wachten op de volgende editie.





AV De Siervis - pagina 16    

SLIJMALGEN UITROEIEN IN EEN AQUARIUM

Slijmalgen, ook wel 
blauwalgen of smeer-
algen genoemd, zijn 

meestal blauw-groen van 
kleur, maar kunnen ook bruin 
of zwart zijn. Het ziet er uitzon-
derlijk slijmerig uit en voelt ook 
zo aan. Als het gestoord wordt, 
komt het er in vellen af. Slijmal-
gen groeien snel en bedekken 
het oppervlak van het aquari-
um, waar-door ze vaak een on-
aangename moerasachtige of 
visachtige geur verspreiden.

Slijmalgen zijn eigenlijk het or-
ganisme cyanobacteriën. Het 
bestaat uit (meestal) eencellige 
bacteriën die vaak groeien in 
kolonies die groot genoeg zijn 
om te zien en die fi lamenten, 
platen of bollen vormen. Ze zijn 
aquatisch en fotosynthetisch. 
Dat wil zeggen dat ze meest-
al in zoet of zout water leven 
en hun eigen voedsel kunnen 
produceren. Cyanobacteriën 
bevatten chlorofyl dat niet in 
andere bacteriën voorkomt, 
waardoor ze hun blauwgroene 
kleur krijgen en ze produceren 

zuurstof als bijproduct van de 
fotosynthese. Deze grote, be-
langrijke groep bacteriën be-
staat al meer dan 3,5 miljard 
jaar. Het zijn dus geen algen 
maar bacteriën.

Voordat je het slijmerige spul 
veroordeelt, moet je glimlachen 
en denken aan wat de wezens 
hebben bijgedragen aan het le-
ven op aarde. Ten eerste werd 
de zuurstofatmosfeer, waar-
van we afhankelijk zijn, gege-
nereerd door talrijke zuur-stof 
producerende cyanobacteri-
en tijdens de Archeologische 
en Proterozoïsche tijdperken. 
Voor die tijd had de atmosfeer 
een heel andere chemie, on-
geschikt voor het leven zoals 
we dat nu kennen, volgens het 
University of California Muse-
um of Paleontology (UCMP). 

Ten tweede, zegt UCMP, is 
deze bacterie verantwoorde-
lijk voor de oorsprong van de 
planten. De cyanobacterie 
die in plantencellen leeft, stelt 
planten in staat om zelf voed-
sel te maken. “Ergens in het 

late Proterozoïcum, of in het 
vroege Cambrium, begonnen 
cyanobacteriën zich te ves-
tigen in bepaalde eukaryote 
cellen, die voedsel maken voor 
de euka-ryote gastheer (orga-
nismen met een nucleair mem-
braan en chromosomen, zoals 
planten) in ruil voor een thuis,” 
zoals UCMP het zegt.

Met een geschiedenis als deze 
is het gemakkelijk om te zien 
hoe goed cyano-bacteriën 
hebben leren overleven. Voor 
u en uw aquarium betekent 
het dat slijmalgen hardnekkig 
zijn en moeilijk uit te roeien. 
Overgroei van cyanobacte-ri-
en in uw aquarium ontstaat 
meestal als er veel opgelos-
te organische afval-stoff en en 
voedingsstoff en in het water 
aanwezig zijn. Dit kan het ge-
volg zijn van een gebrek aan 
waterverversing en regelmatig 
onderhoud of overvoering.

Het kan ook komen doordat 
het aquarium nieuw is en de 
nuttige bacteriekolo-nies niet 
gevestigd zijn. Dat gezegd 
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hebbende, omdat cyanobac-
teriën vaste stikstof kunnen 
produceren, kan het zelfs in 
een goed onderhouden, gerijpt 
aquarium verschijnen.

Hoe krijg je ze weg die slij-
malgen?

- Fysiek verwijderen en goed 
schoonmaken van de bak.
Eenmaal gevestigd, zijn 
blauwalgen moeilijk uit te roei-
en. Het kan in eerste instantie 
worden verwijderd door het 
glas in draaiende bewegingen 
met fi lter-watten te poetsen 
en dus niet met wat dan ook 
te schrapen (gegarandeerd 
krijg je krassen op de voorruit), 
grind en planten te schrobben 
en het substraat te zuigen. De 
algen zullen echter snel terug-
keren, vooral als de onderlig-
gende oorzaken niet worden 
gecorrigeerd.

- Gedeeltelijke waterverver-
sing.
Regelmatig terugkerende wa-
terverversingen en onderhoud 
zullen de herhaling uitstellen 
en soms elimineren.

- Behandelen met waterstof-
peroxide.
(5% oplossing te koop bij de 
drogist). 1 fl esje op 200 liter 
water. De boost van zuurstof 
vinden vissen heerlijk maar de 

bacterie niet.

-Behandeling met erythromy-
cine.
Het toevoegen van erythromy-
cinefosfaat bij 200 milligram 
per 10 liter water zal de bac-
teriën die het slijm veroorza-
ken elimineren. Het gebruik 
van erythromy-cine kan echter 
ook invloed hebben op de nut-
tige bacteriën in het aquarium 
en moet met zorg worden ge-
bruikt.

Als een dergelijke behandeling 
wordt toegepast, moet het am-
moniak- en ni-trietgehalte ge-
durende enkele weken nauw-
keurig worden gecontroleerd. 
Het beste middel te koop is 
van Colombo Cerpofor Aero-
col. Ik raad dit iedereen aan. 
De capsules zijn gemakkelijk 
te doseren, maar volg de ge-
bruiksaanwijzing exact op.

- Algeneters helpen niet.
Als u erover denkt om algene-
ters toe te voegen, let er dan 
op dat algen etende vissen 
geen cyanobacteriën eten.

Hoe voorkom je slijmalgen?
Het schoonhouden van het 
aquarium en het regel-matig 
verversen van het water zal al-
tijd helpen.
- Regelmatig water verversen

- Regelmatige reiniging van het 
aquarium
- Vermijd overvoering van vis-
sen

Zoals bij alle algen behoort het 
schoonhouden van het aquari-
um en het regel-matig verver-
sen van het water tot de beste 
preventieve maatregelen. Ver-
mijd overvoering van de vis-
sen, waardoor u de overmatige 
hoeveelheid opgeloste organi-
sche afvalstoff en en voedings-
stoff en in het water, die de al-
gengroei bevorderen, onder 
controle kunt houden.

Helaas is het nog steeds mo-
gelijk om algen te krijgen on-
danks regelmatig onderhoud 
en optimale beoefening van de 
hobby. Kleine hoeveelheden 
algen zijn normaal, maar u pro-
beert die stinkende, slijmerige 
vellen te vermijden. Misschien 
kun je dat wel als je snel rea-
geert als je ziet dat ze zich weer 
begin-nen te vormen. Snelle 
aandacht voor plotselinge al-
gengroei zal meestal ernsti-ge-
re problemen voorkomen. Dus 
observeer altijd wekelijks het 
aquarium intensief.

Gelezen in maandblad van 
Hugo Aqua, Heerhugowaard
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De wet van Liebig is de 
wet van het minimum. 
Liebig onderzocht 

nauwkeurig welke voedings-
stoff en planten nodig hadden 
om te groeien. Eén van zijn be-
langrijkste ontdekkingen was 

kunstmest op basis van nitraat. 
Daarna startte hij een proef met 
kunstmestgiften. Hij schreef in 
de wet van het minimum wat de 
plant nodig heeft. In 1845 was 
zijn land één van de vrucht-
baarste plekken van Duitsland 
geworden.

De wet van Liebig komt op het 
volgende neer: de opbrengst 

van een gewas is volgens de 
wet van het minimum. Dat wil 
zeggen dat de opbrengst (groei) 
afhangt van de bouwstof die er 
het minst aanwezig is. Je kunt 
dan van alle andere stoff en er 
zoveel bij doen als je wilt; die 

ene bouwstof bepaalt de groei-
snelheid. 

Volgens de wet van Liebig is 
dus de groeisnelheid optimaal 
wanneer aan alle groeifactoren 
minimaal voldaan wordt. Als 
je van één van de te weinige 
bouwstoff en méér geeft, dan 
wordt een andere stof limite-
rend.

Laten we eens kijken naar je 
aquarium wanneer dat het 
goed doet en alle stoff en in 
evenwicht zijn. Dan hebben je 
planten een optimale groei voor 
dat specifi eke evenwicht. Als je 
meer licht boven het aquarium 
zet, vindt de plant dit best, maar 
bij meer licht moet de plant dus 
ook meer bouwstoff en hebben 
om optimaal te groeien. Ont-
breekt er één van die bouw-
stoff en of is er te weinig, dan 
zal de plant niet optimaal gaan 
groeien.

Sterker nog, het kan zijn dat de 
plant net zo hard blijft groeien 
als in de vorige situatie zonder 
het extra licht, maar dat nu de 
algen wel een plekje vinden 
om te groeien. Dit proces geldt 
dus voor elke bouwstof of het 
nu licht, CO2 (Koolstofdioxide), 
PO4 (fosfaat), NO3 (nitraat) of 
sporenelementen zijn. Eigenlijk 
zou je zelfs de temperatuur en 
de stroming van het water erin 
kunnen en moeten opnemen.

Gelezen in het blad van Black 
Molly Hoorn

De wet van Liebig
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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




