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Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor een lezing over:

Keuzes in het 
houden van 

aquariumplanten
Gepresenteerd en gemaakt door 

Sjaak Kleinloog en Peter van der Ark

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 eerste verenigingsavond van 2022 zal plaats-
vinden op maandag 3 januari. Helaas moet het 
weer via ZOOM. De avond zal gaan over “keuzes 

in het houden van aquariumplanten”. De avond wordt ge-
presenteerd door Sjaak Kleinloog met technische onder-
steuning van Peter van der Ark. Sjaak zal een aantal min 
of meer bekende aquariumplanten laten zien en daarbij 
vooral aandacht besteden aan de condities waaronder je 
ze moet houden. Er zijn nou eenmaal “makkelijke” soorten 
en soorten waarvoor je wel een specialist moet zijn. Daar-
om wordt tijdens de lezing ook nog kort ingegaan op aqua-
riumverlichting en aquariumplanten voeding.

U bent van harte welkom.

Uitnodiging





Verslag van de 

 bijeenkomst op 

6 december jl.

Het had maar 
kort mogen 
duren, onze 

vrijheid om in het 
MEK bijeen te kun-
nen komen. Maar we 
laten ons niet uit het 
veld slaan en gaan 
dus gewoon door 
waar we gebleven wa-
ren. Op ZOOM. 

En de bijna traditionele 
Siervis december quiz 
leent zich daar best wel 
goed voor. Dit keer had 
Rinaldo Lips kosten noch 
moeite gespaard om een 
uitdagende quiz in elkaar 
te zetten.

Een quiz waar je niet zo-
maar kon winnen als je wat 
kennis van aquariumvisjes 
en plantjes had. Het werd 
een quiz over de historie van 
onze vereniging, over histo-
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rische openbare aquaria, over 
cephalopoden, Chauliodus 
sloani, over osmose in zoet en 
zoutwater. Kunt u nog volgen? 

Nou vele van de deelnemers 
dus niet. We werden met de 
neus op de feiten gedrukt als 
het gaat over kennis van de na-
tuur. Het geheel werd ook ver-
rijkt met foto’s gemaakt tijdens 
de avond bij Eduard Sandig en 
fi lmpjes van youtube en andere 
bronnen. En dat is een voorbo-
de van de toekomst. Op inter-
net is een berg materiaal te vin-
den met informatie over onze 
hobby. Soms staat daar onzin, 
maar vaak ook kan je mooie vi-
deo’s vinden over de leefomge-
ving van onze vissen.

Rinaldo haalde daar bijvoor-
beeld opnames vandaan van 
diepzeevissen met bijzondere 
methoden om de prooi te van-
gen of van wat wel de engste 
vis ter wereld wordt genoemd. 
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En educatief? Welzeker.
Een fl ink aantal vragen ging 
over ongenode gasten en pa-
rasieten in ons aquarium en 
over vissoorten die je kunt ge-
bruiken om bepaalde plagen te 
bestrijden. Omdat de quiz op 
zichzelf al bijna avondvullend 
was, werd een week later de 

uitslag met de leden doorgeno-
men. Ieder had zijn score naar 
een centraal e-mail adres kun-
nen sturen. Uiteindelijk werd

Ton Geraerds de winnaar en 
we konden de hoofdprijs, een 
verse kerststol al snel bij hem 

langs brengen.

Rinaldo, hartelijk dank voor 
deze mooie avonden. Voor her-
haling vatbaar.

Peter van der Ark

Wij wensen al onze lezers, leden en 
adverteerders  een mooi en ge-

zond 2022.  En we hopen op een jaar van 
veel mooie ontmoetingen.
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Een nieuw jaar, 2022, jaar is begonnen. AV De 
Siervis gaat haar 44e jaar in sinds de oprich-
ting in 1978. Uiteraard hopen we dat het een 

mooi nieuw jaar wordt voor u allen, zeker op het vlak 
van onze mooie hobby.

Wat de oprichters van onze vereniging niet konden be-
denken is het feit dat er veel verandert is in techniek en 
het houden van dieren en planten in de loop der jaren. 
Allemaal interessante zaken waar we ook het komende 
jaar graag mee bezig willen zijn.

Maar ook op het menselijke vlak is er het nodige veran-
dert. Zo zien we om ons heen in het land de ledentallen 
teruglopen, In het westen van Brabant is De Siervis een 
van de weinige verenigingen die over is van een eens tal-
rijk verenigingsleven. Tel daarbij de gevolgen van de Co-
ronacrisis op de afgelopen periode en de problemen die 
dat veroorzaakt heeft om bij elkaar te kunnen komen, dan 
kunnen we stellen dat het gezamenlijk beleven van de hob-
by er niet gemakkelijker op is geworden. 

Gaan we dan bij de pakken neerzitten? INTEGENDEEL!
Te midden van de tijd waarin we leven zijn we levendiger 
dan ooit. Het ledental is stabiel te noemen en we zijn volop 
bezig om ook komend jaar de activiteiten te plannen en or-
ganiseren. De beurs mag dan niet doorgaan, we broeden op 
een alternatief in de zomer. En ZOOM is natuurlijk verre van 
ideaal te noemen maar zorgt samen met de Whatsapp groep 
voor uitwisseling en contact onderling. (Dus als u nog niet bent 
aangesloten, geef het door!). Wij zijn klaar voor een mooi jaar! 
En hopelijk doet u met ons mee? 

Op naar een mooi 2022!

2022, 
een nieuw jaar...
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Bij het aanhoren van 
sprekers die bij onze 
vereniging hun lezingen 

houden worden door mij aan-
tekeningen gemaakt om die 
in een later stadium nog eens 
aan een kritisch oordeel te on-
derwerpen en misschien ge-
ven ze wel aanleiding om deze 
opmerkingen in een artikel te 
verwerken. Zo het onderstaan-
de, waarbij de opmerkingen 
ook nog eens van commentaar 
worden voorzien.

Voor het goed fl oreren van het 
aquarium dienen 50% van de 
aanwezige planten echte wa-
terplanten te zijn (Berserik). Dit 
is een waarheid als een koe, 
maar waar halen we zo’n ver-
scheidenheid aan echte water-
planten vandaan?

Het aanbod hiervan is niet zo 
bijster groot. Een ander punt is 
dat echte waterplanten nogal 
veel op elkaar lijken (bijna alle 
zijn z.g. slingerplanten) zodat 
we hiermee niet gemakkelijk 
een esthetisch mooi aquarium 

Allerlei over de planten 
in het aquarium

kunnen opbouwen. Toch moe-
ten we trachten deze 50% zo 
dicht mogelijk te benaderen.

Feit is wel dat echte waterplan-
ten sneller groeien dan moe-
rasplanten, zeker als we kool-
zuur bemesting toepassen. We 
zullen dan wekelijks dienen uit 
te dunnen om het gehele aqua-
rium mooi te houden en te zor-
gen dat ze niet gaan woekeren. 
(Maar de hobby is AQUARI-
UMHOUDEN, ja toch?)

In een aquarium met Crypto-
corynen moet men geen CO2 
toepassen. (Bogaerts/Hoede-
man.) Er zijn meer sprekers die 
deze mening zijn toegedaan. 
De ervaring leert wel dat aqua-
ria met veel Cryptocorynen die 
het goed doen, na een bepaal-
de periode soms geheel instor-
ten. De toepassing van CO2 in 
dit soort aquaria kan een oor-
zaak zijn van het verslijmen van 
de Cryptocorynen.

Toch zijn er ook aquaria die, 
ondanks CO2 toediening, het 
goed doen. Waarschijnlijk ligt 

dit aan de hoeveelheid opge-
loste koolzuur in het water van
het aquarium. Stijgt het 
CO2-gehalte boven een be-
paalde grens die onwelgevallig 
is en slecht voor de Cryptoco-
rynen, dan zal zeker verslijming 
optreden. Het is dus niet zo dat 
in aquaria met Cryptocorynen 
er geen CO2 bemesting kan 
plaatsvinden. Alleen moet de 
hoeveelheid opgeloste CO2 in 
het water niet boven een voor 
de Cryptocorynen aanvaard-
bare waarde uitstijgen, want 
dan zal er zeker verslijming van 
de Cryptocorynen optreden.

Kleiemulsie injecteren in de bo-
dem van het aquarium wordt 
door veel aquarianen gedaan. 
Niets op tegen natuurlijk. Maar 
löss (is Limburgse klei) ver-
hoogt het kalkgehalte en de pH 
van het water in het aquarium 
(Tomey). Dit is niet zo moeilijk 
te begrijpen. Deze Limburg-
se klei komt uit Zuid-Limburg 
waar we ook de afgravingen 
vinden van de kalkgroeven en 
de Pietersberg.
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Dat deze klei, die veel kalk be-
vat de hardheid en de pH van 
het aquariumwater beïnvloedt 
is een logisch zaak. Iets an-
ders is het om deze klei toe te 
passen in een moerasgedeelte 
van een vijver. In zo’n moeras-
gedeelte, dat gevuld wordt met 
Limburgse klei, doen vooral or-
chideeën het zeer goed.

Nog iets over klei toevoegen 
aan de bodem van het aqua-
rium. Klei mengen met plan-
tenvoeding en injecteren (Hoe-
deman). Hiermee wordt niet 
zomaar klei bedoeld, maar in 
feite maagdelijke klei. Dit is klei 
waarin geen enkele opgeloste 
stoff en aanwezig zijn. 

Leem is ook zo’n product. Klei 
en leem zijn uitstekende mate-
rialen om voedingszouten op 
te slaan. Zij fungeren als buff er 
voor deze voedingszouten en 
geven ze in een langzaam tem-
po af aan hun omgeving. Men-
gen we maagdelijke leem of 
klei met plantenvoeding, dan 
maken we hiervan een uitste-
kende buff er die we bij de moe-
rasplanten in de bodem van 
het aquarium kunnen brengen. 
Dit kan men doen door middel 
van klei- of leembolletjes of 
met een injectiespuit. Op deze 
wijze geven we onze moeras-
planten voor langere tijd een 
hoeveelheid voedingsstoff en, 

waar zij langzaam gebruik van 
kunnen maken.

Er is alleen plantengroei bij een 
KH van 4 tot 8o DH en een pH 
van 6 tot 7. (Custers.) Ik denk 
dat we deze uitspraak niet zo 
letterlijk of serieus moeten 
nemen. Want kijken we naar 
het Tanganyika-meer met een 
pH van 8,5 tot 9, dan groeien 
daarin echt wel aquariumplan-
ten, zoals Hoornblad en Pota-
mogeton soorten. Ook in water 
met een KH lager dan 4 is heus 
wel plantengroei mogelijk, al 
zijn het alleen maar algen die 
hier groeien. Maar tenslotte 
behoren deze ook tot het plan-
tenbestand van een aquarium.

Lateriet is een ijzerpreparaat 
voor de bodem (Egberts). La-
teriet is een bodemgesteente 
uit de tropen en subtropen. 
Het bestaat voornamelijk uit 
ijzer- en aluminiumoxiden met 
kiezel. Door de vele regens 
spoelen de kiezelzuren eruit en 
er blijft een ijzer- of aluminiu-
merts achter. Het kan dan als 
ijzererts of als bauxiet verwerkt 
worden. Lateriet zal het ijzer, 
wat de planten nodig hebben,
als een sporenelement aan de 
bodem toevoegen en kan op 
deze wijze door de planten op-
genomen worden. 

Het is echter wel noodzakelijk, 

dat er een z.g. chelaat aanwe-
zig is om het ijzer in een zo-
danige vorm te gieten dat het 
door de planten opgenomen 
kan worden.

Licht en CO2 aanpassen aan 
de plantenbehoefte (Alberts). 
Dit is een moeilijke. Planten 
hebben voor hun groei o.a. 
licht nodig. Maar zij hebben 
ook plantenvoeding nodig, een 
deel in de vorm van CO2. Bo-
venstaande opmerking gaat 
er van uit dat bij een bepaal-
de hoeveelheid licht per dag 
er een bepaalde hoeveelheid 
CO2 nodig is. Is er meer CO2 
dan de planten nodig hebben 
bij een bepaalde belichting, 
dan gooien we een deel van de 
aangevoerde CO2 weg.

We kunnen het ook anders stel-
len. We geven de planten een 
bepaalde hoeveelheid CO2 en 
zorgen ervoor dat we hierbij de 
juiste hoeveelheid licht aan de 
planten geven. Geven we meer 
licht dan doen de planten hier 
niets meer mee en we gooi-
en een deel van de gebruikte 
energie in de sloot.

We moeten dus een evenwicht 
zien te vinden in de hoeveel-
heid toegediende CO2 en de 
hoeveelheid licht die we het 
aquarium geven. Te veel van 
het ene of het andere is water 
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naar de zee dragen.

Licht in het aquarium dose-
ren is vrij gemakkelijk. We ge-
bruiken hiervoor tijdklokken 
waarmee we zodanig kunnen 
schakelen dat we een goede 
plantengroei hebben. CO2 do-
seren is moeilijker. Bij de suiker 
en gist methode valt er niets 
te doseren. Dit proces gaat 
dag en nacht door, zij het in 
een zeer gematigd tempo. Met 
een moderne CO2 installatie, 
of dit nu met een gasfl es gaat 
of met een carbon installatie, 
is doseren gemakkelijker. Met 
beide manieren is doseren dus 
mogelijk. Experimenteren met 
licht en CO2 is wenselijk om 
tot een goede plantengroei te 
komen en verspilling tegen te 
gaan.

Een mooie taak voor een aqua-
riaan om hierover zijn licht te 
laten schijnen en hiervan me-
dedeling te doen in ons maand-
blad. (En daar is deze redacteur 

het mee eens ;-) Red. )

Waarschijnlijk kennen we al-
lemaal of hebben we het wel 
eens meegemaakt, het z.g. 
verglazen van o.a. vaantjes-
planten of andere planten in 
het aquarium. De stelling: ver-
glazen van vaantjesplanten is 
een te veel aan ammonium in 
het water (Verbeeck). Enig on-
derzoek aan aquaria waarbij 
dit verschijnsel optreedt zou 
hier op zijn plaats zijn. In een 
aquarium met een verhoogd 
ammonium c.q. ammoniak ge-
halte zal eerder, is de ervaring, 
blauwe alg optreden dan in een 
aquarium waarin deze stof-
fen direct omgezet worden in 
nitriet en vervolgens in nitraat. 

Het verglazen van aquarium-
planten, als de stelling juist is, 
zal in aquaria met sporen van 
blauwe alg eerder optreden 
dan in aquaria zonder deze 
stoff en. Wie doet hier eens on-
derzoek naar?

En dan de laatste van deze 
reeks. De CO2 dosering altijd 
onder water aanbrengen voor 
een goede plantengroei. (Cus-
ters). Zuurstof moleculen en 
koolzuur moleculen hebben 
een bepaalde, laten we zeg-
gen, springerigheid. Dat wil 
zeggen dat deze moleculen 
gemakkelijk door het water op-
genomen kunnen worden. Het 
verschil is echter dat zuurstof 
moleculen traag zijn en niet zo 
gemakkelijk in het water oplos-
sen. Koolzuur moleculen daar 
en tegen jumpen gemakkelijk 
in en uit het water. Ze zijn dus
springeriger dan zuurstof mo-
leculen. Vandaar dat het ver-
standig is dat we koolzuur toe-
diening altijd zo diep mogelijk 
onder water doen om zodoen-
de weinig verlies te hebben in 
vergelijking met als we dit aan 
de oppervlakte van het water 
doseren.

Jan de Wit. (Gelezen in ‘De 
Rijswijkse’)
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Hoe doen jullie dat?
door Ina Terlouw

In de loop der tijd heb ik aar-
dig wat aantekeningen ver-
zameld die ik gemaakt heb 

tijdens verenigingsavonden. 

Dat is een manier voor mij om 
wat beter te onthouden wat 
een spreker allemaal verteld. 
Hoewel…. Het gaat vaak zo 
snel (voor mij dan) met zoveel 
moeilijke woorden. Latijnse na-
men van vissen en planten (ook 
weer voor mezelf gesproken 
dan) dat ik lang niet altijd meer 
goed wijs word wat ik aan aan-
tekeningen gemaakt heb. Laat 
staan de leesbaarheid. 
Gelukkig is er dan het 
verslag van Peter om 
het nog eens rustig na 
te lezen.

Hoe onthouden jullie al 
die namen van vissen 
en planten? Ik probeer 
het met ezelsbrugge-
tjes, vaker opschrijven 
of… nou ja, soms ook 
maar gewoon over me 
heen laten komen. Maar zelfs 
de vissen die ik al langere tijd 
bezit weet ik vaak de namen 

niet zo op te lepelen. Al ben ik 
wel een stukje verder. Ik herken 
in ieder geval al een aantal vis-
sen en planten.

En nog zo iets.
De stikstofkringloop heb ik bij 
Eduard uitgebreid gehad. Pas 
kwam het aan de orde bij de 
laatste lezing over micro or-
ganismen in het aquarium. Ik 
moest fl ink achter m’n oren 
krabben hoe het ook al weer 
zat. Toch is het van wezenlijk 
belang om dit te weten. Dat is 
wel gebleken.

Dit ook met bv het bijhouden 
van gegevens van het meten of 
niet meten van de waarden van 

het aquarium. Ik werd een aan-
tal weken er erg mee gecon-
fronteerd dat mijn vissen een 
gebrek hadden aan vitaminen. 
Als ik mijn water had gemeten, 
had ik geweten dat mijn water 
er magertjes was qua minera-
len en voedingsstoff en.

Mijn vis die ik meegenomen 
had naar Eduard (Aquarium-
gek) om te laten onderzoeken 
wat de oorzaak was van ziek 
zijn, bleek dus een te kort aan 
vitaminen te hebben en waar-
schijnlijk ondervoed te zijn. Ga-

tenziekte tot gevolg.

Met een fl esje vita-
minen en nieuw voer 
(mijn voer was blijk-
baar te oud, waar-
door er nagenoeg 
geen voedingsstoff en 
meer in zouden zitten) 
(nooit aan gedacht 
dat voer over de da-
tum zou raken en dat 
de voedingsstoff en 

zouden vervliegen) weer naar 
huis. Ik vond en vind dat echt 
heel erg. Want ik ben wel ver-
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antwoordelijk voor het welzijn 
van mijn vissen en planten.

Nu heb ik dus nieuw voer, met 
de datum erop wanneer ik het 
open gemaakt heb, en voeg 
elke week vitaminen toe bij 
de waterwissel. Ook voeg ik 1 
theelepel zeezout toe bij de wa-
terwissel. En sinds afgelopen 
week Fe omdat ik rode planten 
aangeschaft heb.

Het water uit de regenton, wat 
ik gebruik voor het aquarium, 
zorgde wel voor een mooie 
lage pH wat ik nodig heb voor 
mijn vissen, maar bevat geen 
mineralen en voedingsstoff en. 
Ik was al over gegaan op ¼ 

kraanwater en ¾ regenwater. 
Dat was dus te weinig. Nu doe 
ik ¼ regenwater en ¾ kraanwa-
ter. Dit heb ik overigens niet in 1 
keer gewijzigd.

Hoe doen jullie dat? Het me-
ten van het water. Ik ben van 
plan om een testkoff er aan 
te schaff en. Had dit ook in de 
groepsapp gevraagd. De keuze 
is reuze en welke is dan goed? 
Ik had eerst stripjes maar daar 
kom ik niet uit.

Gelukkig was de laatste keer 
bij het laten meten van de wa-
terwaarden het water goed van 
kwaliteit.

Zomaar wat gedachten tijdens 
het opruimen van mijn papieren 
van en over mijn aquarium.  

Groet Ina

Red: Wellicht voelt een van de 
leden zich geroepen een reactie 
te geven? Dat zou mooi zijn en 
van harte welkom!

@@@@@@

Tot slot.. wat anatomie...
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Ledeninfo
Contributie (voor het jaar 2022)

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




