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Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor de presentatie van onze 
jaarlijkse:

Quiz
Gepresenteerd en gemaakt door Rinaldo Lips

Datum: Maandag 6 december 2021, 
Uitslag maandag 13 december

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Digitaal via Zoom, 

(Link is reeds gestuurd per e-mail door de secretaris).

De decemberavond van De Siervis heeft een 
beetje een traditie opgebouwd. De beruchte of 
beroemde Quiz! We proberen de invulling van 

deze jaarlijkse Quiz steeds net even wat anders te doen. 
Vragen worden speciaal voor deze avond gemaakt. Dit 
jaar heeft Rinaldo zich ingezet om informatieve, leuke 
maar ook inhoudelijk vragen over onze hobby en vereni-
ging te stellen. Natuurlijk over onze hobby met vele edu-
catieve elementen, maar ook met een aantal verrassingen. 
En daar horen eigenlijk pepernoten bij, we hopen dat u ze 
deze avond zelf in een bakje zou willen doen. 

Door de maatregelen zijn we deze laatste avond van het 
jaar dus toch weer gedwongen om online bijeen te komen. 
Hopelijk gaan we een nieuw jaar in waarin we elkaar meer in 
levende lijve kunnen ontmoeten. 

U bent van harte welkom.

Uitnodiging





Verslag van de 

 bijeenkomst op 

1 november jl.

En daar wa-
ren we weer, 
terug in het 

MEK na meer dan 
anderhalf jaar. Ver-
se koffi  e en drankjes 
ingekocht, want alles 
in de kast was na-
tuurlijk verlopen. Ge-
woon bedrijfsschade. 
Geen subsidie aanvra-
gen maar, veel te veel 
gedoe. Het moet hob-
by blijven en daar ging 
het deze avond ook om. 

Bram Rozier kwam de 
uitslag van de vereni-
gingskeuring brengen 
met daarbij een uitge-
breide presentatie van de 
bakken. Daarbij had hij 
niet alleen aandacht voor 
de inhoud maar ook voor 
watersamenstelling en an-
dere aspecten van de tech-
niek, zoals fi lters en verlich-
ting. 
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Laat ik met een samenvatting 
beginnen. Bram was in zijn 
nopjes over de kwaliteit van 
de aquaria binnen onze vereni-
ging. Gezonde bakken en ge-
zonde vissen. Alle deelnemers 
kregen daarom het bondsdiplo-
ma. Maar de keuring is net als 
voetbal; daar wint uiteindelijk 
Duitsland. Bij ons wint uitein-
delijk Sjaak Kleinloog en dat is 
terecht. Maar het werd maar al 
te duidelijk dat de concurrentie 
hem meer en meer op de hielen 
zit. 

Een kort overzicht van deelne-
mers en bakken.

Ina Terlouw heeft een gezel-
schapsaquarium van 100 x 50 
x 40. Waterwaarden bijna op-
timaal. pH 6,8, KH 3 (dit mag 
wat hoger, tussen 4 en 6 om 
meer buff er te hebben voor 
een pH val) en geleidbaarheid 
320 mircrosiemens. Dit komt 
omdat vooral met regenwater 
wordt bijgevuld. De planten 
groeien uitstekend onder forse 
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LED-verlichting (eheim 6000 
kelvin). Ze heeft een groot pot-
fi lter naast het aquarium staan 
en dat geeft veel stroming. 
Bram wees ons erop dat hij het 
gebruik van fi lterwatten nog 
steeds het beste vindt om hel-
der water te krijgen. 

Door het zure en zachte water 
groeit vooral de Echinodorus 
heel goed, soms iets te goed 
zelfs. Ina werkt goed met scha-
duwplaatsen en doorkijkjes zo-
dat er prima dieptewerking is. 
Als bewoners zagen we o.a. 
Parachoreidon simulans (een 
aan de kardinaal en neon-tetra 
verwante soort), Aspidoras (een 
verwant van de Corydoras) en 
veel garnalen. 

Harrie Broeders heeft ook een 
gezelschapsaquarium en wel 

van 160 x 50 x 55. Waterwaar-
den: pH 6,3, KH 4 en geleid-
baarheid 320 mircrosiemens. 
Hij vult dan weer bij met ge-
woon kraanwater. We kunnen 
dus jaloers zijn op onze vrien-
den uit de regio Waalwijk. Daar 
komt bijna ideaal aquariumwa-

ter uit de kraan. Om koolzuur 
toe te voegen gebruikt hij de 
gist met suiker methode en die 
werkt nog steeds goed. Let er 
wel op dat je tussen de gistfl es 
en de uitloop in het aquarium 
een opvangfl es koppelt om 
“overkokende” gist op de van-
gen. Dat had Harrie keurig op 
orde. Ook de verlichting bood 
een leuk inzicht. Harrie combi-
neert T8 TL buizen met LED. 
Helaas was zijn bak herstellen-
de van een alg aanval. Maar 
het zag er al beter uit. De alg is 

veroorzaakt door een iets te uit-
bundig voerende oppas tijdens 
de vakantie. Ons advies: tijdens 
de vakantie beter te weinig dan 
te veel voeren. 

De compositie van zijn bak is 
prima. En natuurlijk zagen we 

een gezonde bevolking met on-
der andere black molly’s (zie je 
niet zo vaak meer) en Microge-
ophagus altispinosa.

De bak van Sjaak Kleinloog
is intussen landelijk bekend. 
Hij meet 165 x 55 x 45 en is 
ingebouwd in de wand tussen 
huiskamer en keuken. Het is 
een gezelschapsaquarium. De 
pH is 6,6, de KH 6 en microsie-
mens 560. Mooie  waarden. De 
hogere geleidbaarheid wordt 
veroorzaakt doordat Sjaak via 

Ina Terlouw
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de computer voedingsstoff en 
voor de planten toevoegt. Dat 
leidt tot een prachtige planten-
groei. Het was bijna niet te zien 
dat Sjaak recent zijn voorruit 
had moeten vervangen. 

Naast veel voeding krijgt de bak 
van Sjaak ook veel licht via TL 
T8. Om de planten genoeg te 
geven wordt ook dan ook nog 
fl ink CO2 toegevoegd. Bram 
waarschuwde wel dat te veel 
CO2 ook zuurstof kan afdrijven. 
Maar dat gebeurt bij Sjaak nog 
niet. 

Sjaak is een plantenman en hij 
probeert geregeld iets nieuws. 
Nu zagen we b.v. een bos pen-
ningkruid die het prima deed. 
Dat in de wetenschap dat het 
een plant is die je gewoon in de 

Nederlandse sloten kunt vin-
den. Maar dat geldt natuurlijk 
ook voor hoornblad dat we la-
ter ook bij Peter Oerlemans te-
genkomen.

Het visbestand van Sjaak is 
heel stabiel. Zijn groep gemar-
merde bijlzalmen zal nu al wat 
jaren oud zijn. Hetzelfde voor 
zijn groep Corydoras sterbae. 
Nieuw was Apistogramma 
cacatuoides. Een prachtige 
dwergcichlide die zich in deze 
dicht beplante bak zeker thuis 
zal voelen.

De bak van Rinaldo Lips is wat 
kleiner en meet 81 x 36 x 50. 
Gezelschapsaquarium. Maar 
Rinaldo bewijst dat de maat van 
de bak niets met de kwaliteit te 

maken heeft. Die is namelijk 
prima. Waterwaarden: pH: 7,3, 
KH 3 en geleidbaarheid 440 
microsiemens. Het water van 
Rinaldo’s bak was het meest 
heldere van de keuring, mede 

omdat er vooral over watten 
wordt gefi lterd. Daarnaast was 
er geen spoortje alg te vinden 
en groeiden de planten meer 
dan uitstekend. Zowel de Ro-
tala als de Ludwigia kleurden 
mooi rood. Bram wees erop dat 
je niet per sé een biologisch fi l-
ter nodig hebt. Als je een goede 
bodem hebt en goede stroming 
voldoet de bodem meer dan 
voldoende als bacterie sub-
straat. Als vissen moeten we 
toch zijn Colisa chuna noemen 
die in 2 variëteiten aanwezig 
was. Bram adviseert altijd maar 

Harrie Broeders
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één variëteit in een bak te hou-
den om vermenging te voorko-
men.

En dan toch wel een verrassing. 
Peter Oerlemans deed voor 

het eerst mee. En Peter blijkt 
een dijk van een bak te heb-
ben. Het is een gezelschapsa-
quarium van 150 x 60 x 50 met 
mooie waterwaarden. De pH is 
6,8, de KH is 5 en de geleid-
baarheid 380 microsiemens. De 
bak heeft een gebogen voorruit. 
Peter gebruikt voor de bodem 
zwart grint, maar die dat oude 
grint dat zo scherp was, maar 
mooi afgerond materiaal. 

Peter is erin geslaagd een 
prachtig ontwerp te maken 
met mooie dieptewerking rond 

stukken hout en enkele goed 
geplaatste solitaire planten tus-
sen de groepen.  Als vissen za-
gen we een bijzonderheid. Een 
pantsermeerval onder de naam 
Sturisoma, ook Corydoras ster-

bae en enkele mooie M. boe-
semanni regenboogzalmen. 
Wel adviseerde Bram om een 
keuze te maken tussen de vis-
sen in zijn aquarium die tot de 
scholenvissen behoren en daar 
dan een groep van ten minste 
15 stuks te houden. Dat is be-
ter voor de vissen en beter voor 
het schoolgedrag.   

Ten slotte naar de winkel van 
Eduard Sandig. Daar staat een 
speciaal aquarium (A2) voor 
Congo van 100 x 40 x 50.  Wa-
terwaarden: pH 7,8; KH 6 en 

geleidbaarheid 580. 

Een hele mooie bak die in de 
winkel aangeeft hoe mooi onze 
hobby kan zijn. We zagen een 
mooi ontwerp met hout, ver-

schillende steensoorten en 
planten als Anubias en Apono-
geton. Aan de oppervlakte Pis-
tia, het mosselplantje dat mooie 
wortelbossen geeft. Op de bak 
stond veel stroming en dat mag 
gerust voor de grote groep 
lichtoogjes die erin rondzwom. 
Daarnaast zagen we gabon-
garnalen en een cichlide met 
voor ons nog onbekende naam, 
maar duidelijk een muilbroeder 
want mevrouw had jongen in 
de bek. Een echt mooie bak die 
u allemaal aan de Leijsenhoek 
in Oosterhout kunt gaan zien.

Sjaak Kleinloog
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Rinaldo Lips

Peter Oerlemans
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Edouard Sandig
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Vorige maand, hebben we in het bestuur be-
sloten dat we onze jaarlijkse nieuwjaarsbeurs 
gaan organiseren. Wel onder voorbehoud van 

mogelijke maatregelen maar we hebben er zin in.

Afgelopen maand zijn de maatregelen weer aange-
scherpt, we kunnen op dit moment na 5 uur niet bij-
een komen. Vandaar dat we de decemberavond digi-
taal oppakken. Jammer, maar het is niet anders en we 
hebben er goede hoop op dat deze maatregelen tijdelijk 
zullen zijn.

Wat de nieuwjaarsbeurs betreft, hebben we besloten om 
begin januari als ijkpunt te nemen. Mocht het zo zijn, dat 
de situatie er onverminderd slecht voorstaat, zullen we 
onze conclusies moeten trekken. Maar zover is het nog 
niet. 

Het aantal meters dat verhuurd loopt snel op. Mensen heb-
ben zin in een beurs en wij zijn er eerlijk gezegd ook wel 
aan toe. Maar nogmaals, alleen als het verantwoord is om 
dit evenement te organiseren en het kan ook. We volgend 
daarin de bepalingen van de overheid. 

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

Zegt het voort!

Nieuwjaarsbeurs 
2022
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Vissen eten al zo’n 
70 jaar microplastics

Het betekent dat vissen 
al blootgesteld worden 
aan vervuilend plastic 

sinds het moment dat het op 
grote schaal werd geprodu-
ceerd.

Plastic is een handig, maar te-
gelijkertijd hardnekkig materi-
aal. Omdat plastic in het milieu 
amper wordt af- gebroken, ver-
dwijnt het in principe nooit. Dit 
betekent dat bijna elk stuk plas-
tic dat ooit is gefabriceerd, nog 
steeds in een bepaalde vorm 
bestaat. Ondertussen weten 
we dat rondslingerende grote 
stukken plastic schadelijk kun-
nen zijn voor wilde dieren. Denk 
aan noodlottige zeevogels die 
onverhoopt vast zijn komen 
te zitten in plastic sixpack-rin-
gen. Maar ook minuscule, klei-
ne stukjes plastics vormen een 
bedreiging. En om een beeld 
te krijgen van hoe deze zoge-
naamde microplastics zich in 
de afgelopen eeuw in het mili-
eu hebben opgebouwd, bogen 
onderzoekers zich in een nieu-
we studie over de ingewanden 

van in musea bewaard geble-
ven zoetwatervissen.

Ondertussen weten we dat de 
aarde bezaaid ligt met micr-
oplas tics: kleine (vaak micro-
scopische) stukjes plastic, die 
niet groter zijn dan 5 millime-
ter. Wetenschappers hebben 
microplastics gevonden op de 
meest afgelegen plekken op 
aarde; van de diepste trog in de 
oceaan, tot de Mount Everest. 

Microplastics zitten in het wa-
ter, in de bodem en zelfs in de 
atmosfeer.

“De laatste tien tot vijftien jaar 
is het steeds meer gaan dagen 

dat plastic een probleem is,” 
zegt onderzoeker Tim Hoel-
lein. “Maar waarschijnlijk zijn 
organismen al blootgesteld aan 
plastic afval sinds het werd uit-
gevonden.

We weten alleen niet hoe die 
historische context er precies 
uitziet. Het bekijken van mu-
seumstukken is daarom een 
manier om terug in de tijd te 
gaan.” De onderzoekers waren 

met name geïnteresseerd in de 
opbouw van microplastics in 
zoetwatervissen uit Chicago. 
“We namen potten vol met vis 
en gebruikten scalpels en een 
pincet om de spijsverterings-
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kanalen te ontleden,” vertelt 
onderzoeksleider Loren Hou. 
“We hebben geprobeerd om 
minstens vijf exemplaren per 
decennium te inspecteren.” Het 
onderzoek leidt tot een veront-
rustende ontdekking. Zo blijkt 

dat vissen al sinds de jaren vijf-
tig microplastics inslikken. Dat 
betekent dat vissen dus al ze-
ventig jaar lang worden bloot-
gesteld aan vervuilend plastic. 
Bovendien ontdekte het team 
dat de hoeveelheid microplas-
tics in de darmen van de vissen 
in de loop van de tijd drama-
tisch is toegenomen. Dit loopt 
parallel met de gestegen pro-
ductie van plastic en de op-
bouw ervan in het ecosysteem. 
De onderzoekers troff en bij-
voorbeeld nog geen plastic aan 
in vissen die vóór 1950 leefden. 
Maar toen de productie van het 
materiaal halverwege de vorige 
eeuw werd geïndustrialiseerd, 
schoten de concentraties om-

hoog. “We ontdekten meer mi-
croplastics in de ingewanden 
naarmate er ook meer plastic 
werd gefabriceerd,” zegt on-
derzoeker Caleb McMahan. 
“Het is in feite hetzelfde pa 
troon als wat we in mariene se-

dimenten aantreff en. Het laat 
zien dat plastic echt overal is.” 
De analyse van deze talloze 
microplastics bracht een verra-
derlijke vorm van vervuiling aan 
het licht: stoff en.

“Microplastics kunnen ontstaan 
doordat grotere voorwerpen in 
steeds kleinere stukjes breken, 
maar ze zijn vaak ook afkomstig 
van kleding,” legt Hou uit Wan-
neer je een legging of polyes-
ter hemd wast, breken er kleine 
draadjes af die in het afvalwater 
belanden en zo worden weg-
gespoeld.” Omdat ze vanwege 
kun kleine voorkomen lastig uit 
het water te fi lteren zijn, komen 
deze kleine draadjes ook in 

onze waterwegen terecht, waar 
ze vervolgens opgepeuzeld 
kunnen worden door vissen. 
Ondanks dat de bevindingen 
grimmig zijn, hopen de on-
derzoekers dat hun studie zal 
dienen als een belangrijke wa-

ke-up call. “Het hele doel van 
ons werk is om bij te dragen 
aan oplossingen,” zegt Hoel-
lein. “Er zijn genoeg aanwijzin-
gen dat educatie en beleid de 
manier waarop we met plastic 
omgaan, kunnen veranderen.” 
En dus hopen de onderzoekers 
dat hun studie onze kennis over 
micro-plastics verder uitbreidt, 
zodat we ook steeds beter we-
ten wat we aan het veelomvat-
tende probleem kunnen doen.

Bron: Scientias Vivian Lammer-
se mei 2021
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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




