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Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor de uitslag van de:

Keuring 2021

Datum: Maandag1 november 2021
Aanvang: 20.00 uur

Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout 

Nu de coronacrisis zich langzaam wat terug-
trekt, kunnen we ook weer een echte huiskeu-
ring organiseren. Die heeft plaatsgevonden op 

16 oktober. 

Keurmeester Bram Rozier is weer langs een deel van 
onze leden gegaan om de kwaliteit van onze aquaria te 
bekijken. En natuurlijk komt hij de resultaten bespreken 
tijdens onze verenigingsavond van 1 november. 

Deze avond zal na bijna 2 jaar weer ouderwets plaats-
vinden in het MEK aan de Veerseweg 100 in Oosterhout. 
Daar kunnen we weer terecht en hopelijk zal dat de ko-
mende tijd ook weer kunnen. Zekerheid hebben we ech-
ter niet. Maar we houden u op de hoogte.

U bent van harte welkom.

Uitnodiging





Verslag van de 

 bijeenkomst op 

4 oktober jl.

4oktober gaat 
in de boeken 
als de avond 

dat we weer een 
echte vereniging 
konden zijn. Na meer 
dan anderhalf jaar via 
de telefoon bijeen-
komsten te hebben 
gehouden, was het 
weer goed gewoon 
het gesprek met elkaar 
te hebben en dingen te 
kunnen laten zien. 

Binnen de maatregelen 
van oktober bood het 
MEK nog geen ruimte. 
Dat zal overigens wel zo 
zijn in november. Maar 
Eduard Sandig was een 
uitstekend gastheer in zijn 
winkel. Eduard, nogmaals 
dank hiervoor. Er waren di-
rect al 16 aanwezigen. 

Met koffi  e en een drank-
je konden we weer rustig 
bijpraten. Maar was er ook 
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een inleiding van Reginald over 
het fotograferen van vissen en 
aquaria. 
Het fotograferen van vissen 
is lastig. Ze bewegen meestal 
snel en de hoeveelheid licht is 
meestal toch wat minder dan 
overdag buiten.  Bij fotografe-
ren moet je rekening houden 
met de belichtingsdriehoek.

Het diafragma van de lens. 
Dat is de mate waarin de lens 
openstaat. Een kleine diafrag-
mawaarde (F1.4) betekent een 
grote lensopening en dus veel 
licht. Daarentegen betekent 
een hoge diafragmawaarde van 
F22 een kleine opening en dus 
weinig licht. Het voordeel van 
een kleine opening is dat je een 
grote scherptediepte hebt. Bij-
voorbeeld bij landschappen wil 
je zowel de objecten dichtbij 
als veraf scherp kunnen zien. 
Bij een hele grote lensopening 
heb je bijvoorbeeld alleen het 
oog van een vis scherp, maar 
de rest niet.
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De sluitertijd. Hoe lang staat 
de lens open? Bij een snel be-
wegend object wil je natuurlijk 
een korte lensopening. Maar je 
betaalt dan weer de prijs dat je 
weinig licht hebt.

De ISO-waarde. Dat is de ge-
voeligheid van de sensor. Vroe-
ger van de fi lm. Je kunt die in-
stellen. Maar dat komt ook hier 
weer met een prijs. Hoe gevoe-
liger de sensor, hoe grofkorreli-
ger de foto. Er komt meer ruis.

Het moge duidelijk zijn dat het 
maken van een goede foto dus 
inhoudt dat er compromissen 
moeten worden gesloten. Je 

kunt daar een hobby van ma-
ken, of je kunt ook gebruik ma-
ken van de automatische mo-
dus die onze huidige camera’s 
nu gelukkig bieden. De mees-
te smartphones hebben alleen 
zo’n automatische stand, die 
overigens best goed is. Ver-
geet niet dat producenten van 
smartphones ook samenwer-
ken met gerenommeerde len-
zen makers. 

Nog enige tips: 

Gebruik voor je aquarium geen 
telelens. Liever wat groothoek. 
Het is anders niet mogelijk 
goed scherp te stellen.

Stel je camera in op spotme-
ting.  Normaliter wordt er een 
gemiddelde lichtsterkte over 
het hele beeld berekend. Met 
spotmeting alleen in het mid-
den van het beeld. Je krijgt nu 
meer focus op je vis of plant.

Ten slotte daagde Reginald ons 
uit zelf te gaan fotograferen. 
Daar was in de winkel natuur-
lijk gelegenheid genoeg voor. 
Aan alle aanwezigen wordt ge-
vraagd een foto in te leveren. 
De beste daarvan wordt later 
bekend gemaakt.

Peter van der Ark
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Na de laatste persconferentie betreff ende de 
coronamaatregelen vorige maand, hebben 
we in het bestuur besloten dat we onze jaar-

lijkse nieuwjaarsbeurs gaan organiseren. Wel onder 
voorbehoud van mogelijke maatregelen maar we heb-
ben er zin in.

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. Meer dan de 
helft van het aantal beschikbare meters is bezet. Dat voelt 
goed.

Daarnaast volgen komende maand fl yers, zodat we ook weer 
reclame 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.

Zegt het voort!

Nieuwjaarsbeurs 
2022
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Enchytreeën

Door: C. Brandenburg, De Na-
tuurvriend Zaandam.

Dat is de deftige naam 
voor een witte borstel-
worm die gemakkelijk te 

kweken is en tot de beste voe-
ders behoort voor onze vissen. 

Eigenaardig genoeg is het blijk-
baar moeilijk voor aquarium-
houders de kweek van deze 
wormen tot in lengte van dagen 
in stand te houden.

Hoe te handelen om zo’n 
kweek wel te doen slagen. 
Nodig is een, niet te klein (bijv. 
met de afmetingen l x b x h van 
50 x 35 x 15 cm), houten kistje 
en dat te vullen met onbemeste 
aarde. Vooral molshopen aarde 
is daarvoor prima te gebruiken. 
Die hopen komen we overal 
tegen en daar is dus gemak-
kelijk aan te komen. In de han-
del wordt ‘potaarde’ verkocht, 
maar daarin is bijna altijd een 
vrij groot percentage turfmolm 
verwerkt en dat is absoluut niet 
geschikt voor de kweek van 

enchytreeën. 

Het is noodzakelijk om een aan-
tal wormen als ‘start’ te verkrij-
gen bij een collega aquariaan, 
die de wormen al heeft (enten).

Het kweken
U heeft een kistje met aarde ge-
vuld en u heeft een kweekportie 
enchytreeën op de kop weten 
te tikken. In de aarde makt u 
een gleuf van 2 tot 3 cm diepte.
In die gleuf legt u voedsel voor 
de wormpjes. Dat kan bestaan 
uit brood, beschuit of toast 
doordrenkt met melk. Daar bo-
venop legt u de kweek-portie 
enchytreeën. De gleuf vult u 
verder op met aarde (ze planten 
zich uitsluitend in het donker 
voort). Bovenop de aarde legt u 
een glazen plaatje, of 2 kleinere
naast elkaar. Het kistje sluit u 
vervolgens af met een niet licht 
doorlatend deksel. 

Er moet voor worden gezorgd 
dat het kistje op een altijd vorst-
vrije plaats wordt gezet. De eer-
ste keer niet teveel voer in de 
gemaakte gleuf doen, want u 

heeft nog te weinig wormpjes. 
Na enkele weken kunt u, als al-
les naar wens verloopt, al wat 
aan uw vissen voeren. 

Enchytreeën slechts eenmaal 
per week voeren, ‘s winters 
mag het ook tweemaal. Het is 
nogal een vette voersoort, van-
daar. Het enorme voordeel van 
dit voedsel is, dat de wormpjes 
in grootte variëren van enkele 
millimeters tot maximaal 2 of 
3 centimeter en uiteraard alle 
maten daartussen in. Als u het 
voer uit het kistje haalt, zitten er
meestal al veel wormpjes tegen 
de glasruit aan en die kunt u 
zonder meer afstrijken en direct 
in een jampotje doen. 

Heel vaak zult u ook wat aarde 
meenemen, waarin de worm-
pjes zitten en dat zult u moe-
ten afspoelen. Ik laat kraanwa-
ter op aquariumtemperatuur in 
het jampotje lopen en met een 
stokje roer ik alles stevig om. 
Dan giet ik het water af. Aarde 
is zwaarder en zakt voor een 
groot gedeelte naar de bodem 
van het jampotje en 90% van 
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de wormpjes komt derhalve di-
rect mee met het laatste beetje 
afgegoten water. Is nog niet alle 
aarde weg, dan herhaalt u het 
nog eens. Daarna, althans zo 
doe ik het, gaan de wormpjes 
de bak in. Ik keer, na direct wat 
aquariumwater in het jampotje 
te doen het geheel om, waar-
door alle wormen over de ge-
hele lengte van de bak worden 
verspreid. Uw vissen, en dat 
zult u ervaren, zijn er ‘gek’ op 
en binnen enkele minuten is er 
geen wormpje meer te beken-
nen.

Zelfs pasgeboren, millimeters 
kleine guppy’s, pakken zonder 
enige moeite vooral de kleinste 
wormpjes. Als u overwegend 
volwassen vissen heeft, kunt 
u best eens een dag overslaan 
met voeren. Vissen moeten 
‘graag’ blijven.

Zelf heb ik al 45 jaar enchy-
treeën, uiteraard steeds weer 
andere. Ik denk dat het mislo-
pen van deze kweek vooral te 
maken heeft met het feit dat 
men vergeet tijdig voedsel toe 
te dienen. Vooral als er in het 
voorjaar en verder tot okto-

ber, veel levend voer in de slo-
ten aanwezig is (watervlooien 
(daphnia), tot de copepoden 
(kreeftachtige) behorende cy-
clops en witte, zwarte en rode 
muggenlarven). Dan moet men 
erop getraind zijn toch de enc-
hytreeën te voeren.

Tot slot misschien een overtolli-
ge opmerking: altijd na toedie-
ning van dit voedsel aan uw vis-
sen, goed uw handen wassen 
en uw nagels schoonmaken.

Ik wens u veel succes.
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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




