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Uitnodiging
Beste leden,
Wij nodigen u graag uit voor de lezing:

Het grootste aquarium
van de wereld ???

I

Datum: Maandag 7 maart 2022,
Aanvang: 20.00 uur,
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

n deze voordracht neemt Ronny Vannerom u mee
naar Mexico waar we kennis zullen maken met zowel
de schoonheid en het rampzalige van het land. Mexico is een land met meer dan 700 orchideeën-soorten,
1000 vogelsoorten, 450 zoogdiersoorten en maar liefst
550 soorten zoet water vissen. Maar de meeste hiervan
zijn bedreigd met uitsterven in de natuur.
Mexico kent bijna 300 soorten levendbarende vissoorten
waarvan er 85 endemisch zijn. Maar ons verhaal zal niet
enkel gaan over vissen. Zo komen we op onze weg plots de
“Axolotl “ tegen.
Daarnaast ontdekken we ook de musketiers van onder water: de Xiphophorussen, beter bekend als de zwaarddragers. Ook deze vissen zijn de laatste jaren in een negatieve
spiraal gekomen. Onder het motto Beschermen = Overleven gaan we ontdekken dat Mexico actueel nog steeds het
grootste aquarium van de wereld is, ondanks dat de laatste
decennia al veel soorten zijn verdwenen.
U bent van harte welkom.
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Verslag
jaarvergadering
2022
Verslag van de
jaarvergadering
van 7 februari
2022.

E

r waren dit
keer 14 aanwezigen. Omdat de bijeenkomst
via zoom werd gehouden konden we
niet tekenen. Aanwezig
waren Ard, Jan, Reginald, Harrie, Sjaak, Eddie, Cees, Mark, Piet,
Ton, Daniel, Paul, Ina en
Peter.
Mededelingen.
o MRC, de vereniging
van Breda zal ophouden
te bestaan. De leden van
MRC hebben aangegeven
dat ze willen fuseren met
De Siervis. De jaarvergadering van MRC is er intussen
mee akkoord. We moeten
hiervoor wel naar de nota-

ris. We combineren dat met het
vaststellen van de nieuwe statuten die toch aangepast moeten worden in verband met wijziging van de verenigingswet.
Later dit jaar zal er een voorstel
worden voorgelegd aan de leden in een extra ledenvergadering.
o
Er is een uitslag van de
fotowedstrijd van afgelopen
oktober:
1.
Ard Zwamborn (school
tetra’s). Hij krijgt bij de volgende vergadering een ﬂes wijn.
2.
Peter van der Ark (detail
van bek van Plecostomus)
3.
Peter Oerlemans, (cichliden met meerval)
•
Op vraag van één van de
leden of we genoeg plaats in
het MEK zal zijn voor de extra
leden, denken we van wel. We
kunnen de stoelen anders neerzetten.
Verslag secretaris:
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•
Peter presenteert het
verslag van de secretaris en dat
wordt goedgekeurd.
Verslag penningmeester:
•
Piet presenteert het ﬁnancieel verslag over 2021. We
hebben een zeer klein verlies
geleden. Dat wordt vooral verklaard door het weer niet kunnen organiseren van de beurs.
•
Op vraag van de leden
geeft Piet ook details van de inventarislijst:
o
De banners, die bij Peter
liggen, staan nog niet op de lijst
en worden toegevoegd.
o
Er blijken ook nieuwe
pennen besteld te moeten worden.
Verslag kascommissie:
•
Paul Tas doet verslag
namens de kascommissie. De
kascontrole heeft plaatsgevonden en wordt goedgekeurd.
Na het verslag van de kascommissie worden het ﬁnanciële
verslag 2021 goedgekeurd en
het bestuur decharge verleent
door de vergadering.
Verkiezing kascommissie:
•
De nieuwe kascommissie bestaat uit Ard Zwamborn,
Paul Tas en Cees van de Linden
als reservelid.

Na enige discussie mbt de bezetting van deze commissie
hebben we de statuten er op
nageslagen. Vraag was de mogelijkheid van een doorlopend
termijn, meteen volgend op
een afgesloten twee jaarlijkse
termijn van een lid. De statuten
stellen geen eisen hieraan. Dus
staat dit toe. Het Huishoudelijk
Reglement geeft aan dat twee
leden NIET in een jaar aftredend mogen zijn. Dus daarom
helemaal conform onze regels
is dit punt besloten en komen
we tot het volgende schema:

den ziet er als volgt uit:
2023: Peter van Ark, Rinaldo
Lips.
2024: Piet van Dongen en
Reginald Kluijtmans.
2025: Daniel Aarts, Mark Dijkers, Jan Wildeboer (voorzitter,
moet in functie gekozen worden);
Voorstellen bestuur/leden:
•
De beurs gaat dit jaar
plaatsvinden op 26 juni. De
aankondiging hiervoor zal binnenkort uitgaan.

•
Overige
onderwerpen
-Paul Tas (lid t/m2023)
die aan de orde kwamen:
-Ard Zwamborn (lid t/m 2024)
o
Nu MRC bij ons komt,
-Cees van de Linden (Reserve- zal het aantal deelnemers aan
lid voor de duur van 1 jaar)
de keuring toenemen. Het moet
mogelijk verdeeld worden over
Begroting 2022:
2 dagen.
•
Piet presenteert de begroting voor 2022. Door de o
Het aantal sprekers voor
onzekerheid met corona op dit verenigingsavonden wordt snel
moment, is de beurs nog niet in minder. We gaan dit oplossen
de begroting opgenomen. De met meer praktijkavonden en
begroting wordt goedgekeurd. het delen van kennis van de
leden zelf. Ook biedt youtube
Verkiezing bestuur:
veel educatief werk.
•
Verkiezing van de leden
van het bestuur. Mark Dijkers o
We gaan werken aan de
en Daniel Aarts worden met al- tentoonstelling voor 2023. Er
gemene stemmen herkozen als wordt een tentoonstellingscomlid van het bestuur. Jan wordt missie gevormd die bestaat uit
met algemene stemmen herko- Paul, Jan, Mark en Daniel.
zen in de functie van voorzitter.
Rondvraag:
Het nieuwe rooster van aftre- o
Ina: mocht corona terugAV De Siervis - pagina 8

komen, kan de tentoonstelling
dan digitaal gemaakt worden
met camera’s? Dit nemen we
mee in de voorbereidingen.

het vertrouwen) zelf vindt dat
niet nodig. De €20,- per jaar is
voldoende.

o
Ard stelt voor de vooro
De leden geven aan dat pagina van het maandblad vade bestuursvergoeding wat hen riabeler te maken. Bijvoorbeeld
betreft omhoog kan. Het be- met een steeds wisselende foto
stuur (onder dankzegging voor gemaakt door de leden. Dit

idee is nu ook technisch mogelijk. We printen het blad immers niet mee. Afhankelijk zijn
we wel van input door de leden,
dat gaan we onderzoeken.

Peter van der Ark.

Uitslag fotowedstrijd
bezoek ‘Aquariumgek’

H

et was een mooie avond vorig jaar in de winkel van ‘Aquariumgek’. Een van de weinige
avonden dat we elkaar ‘live’ konden ontmoeten. De avond over fotograﬁe was een succes.
We hebben mooie plaatjes mogen ontvangen. Afgelopen maand, tijdens de ledenvergadering volgde de uitslag. Inzet: eeuwige roem en een ﬂes wijn. Ard Zwamborn krijgt deze eer. Gefeliciteerd! Hierbij de foto’s van de top drie:

1e plaats - Ard Zwamborn
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2e plaats - Peter van der Ark

3e plaats - Peter Oerlemans
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Oproep

Z

oals u in het verslag van de afgelopen jaarvergadering heet kunnen lezen, werd bij de rondvraag het volgende idee geopperd:

‘Is het een idee om de voorpagina van het maandblad
variabeler te maken? Bijvoorbeeld met een steeds wisselende foto gemaakt door de leden.’
Nu staan we zeker open voor nieuwe ideeen die de
nieuwsbrief aantrekkelijker maken. Tijdens de vergadeering hebben we aangegeven hier zeker open voor te
staan, wel met de vrijheid om te kijken of de voorpagina
de meest geschikte plek is om foto’s, aangeleverd door
leden te plaatsen. In een digitalel nieuwsbrief is de functie
van een ‘voorpagina’ ook anders dan in een geprint blad.
Maar het idee om foto’s toe te voegen is een mooie aanvulling en zo leern we elkaars aqauarium zeker ook kennen.
Daarom deze oproep. Immers, zonder materiaal valt er weinig te plaatsen. We nodigen alle leden daarom uit om met
enige regelmaat (het liefst) foto’s te sturen van alle zaken in
en rondom het aquarium in huis. Op die manier creeren we
met elkaar ook een soort beeldbank van onze bakken.
Formaat, het liefst gewoon een jpeg van minimaal 1 MB in
grootte. Hopelijk is de vraag zo duidelijjk, anders horen we
dat graag.
We zien julie bijdrage graag tegemoet via info@desiervis.nl
Bij voorbaat dank!
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Leem,
een oude bekende

W

nale vorm (een elektrostatische
anneer de planten aantrekking tussen een negahet in het aquarium tief en een positief geladen ion)
na enkele jaren laten via de wortels.
afweten, is dit zowel voor de algehele indruk die het aquarium Of die meststoﬀen nu ontstaan
biedt, als voor de gemoedstoe- door rottende organische of
stand van de getroﬀen aqua- anorganische substanties is
riaan een droevige zaak. Toch onbelangrijk. In de aquaristiek
zouden die planten door het wordt al lang leem vermengd
toedienen van de juiste mest- met de bodemgrond en wordt
stoﬀen er weer ﬂeurig kunnen hij ook de gebruikt als nabebij staan.
mesting. Het voordeel van leem
is dat het niets kost als je weet
Naast het kooldioxide uit foto- waar leem te vinden is.
synthese zijn deze meststoffen voor bijna alle planten le- Bovendien bevat leem alle voevensnoodzakelijk. Zij hebben dingscomponenten, die onze
ze nodig voor hun groei en waterplanten nodig hebben.
ontwikkeling, maar ook voor Ondanks die goede kwaliteiten
hun gezondheid. Essentiële kreeg leem nooit de waardemeststoﬀen zijn stikstof, fos- ring waar hij recht op heeft.
for, calcium, kalium, magnesium, zwavel, ijzer en koper, die Leem bestaat uit een mengenaar gelang de plantensoort in ling van zand, silt (een kleiachmindere of meerdere mate ver- tige grondsoort van zeer ﬁjn
bruikt worden.
zand) en klei dat in verschillende concentraties aanwezig kan
Het opnemen van deze stoﬀen zijn. Zo noemt men een menggebeurt meestal onder de io- sel, waarin het kleiaandeel 25%

bedraagt,zanderige leem. Wanneer er 50% klei en silt aanwezig is noemt men het mengsel
zware of vette leem. Deze laa
tste soort is voor aquaristische
doeleinden de beste, omdat
het zeer rijk is aan de voedingsstoﬀen die onze planten nodig
hebben.
Als je leem gebruikt moet je wel
nagaan of het zuiver is. Leem
dat uit een bouwwerf stamt is
vaak vermengd met cement en
is dus onbruikbaar.
Er is natuurlijk ook een keerzijde aan de medaille. Leem
heeft ook twee minder goede
eigenschappen. Verse leem,
dat niet afgedekt wordt door
een andere bodemsubstantie,
geeft een sterke vertroebeling
van het water. Dit komt omdat
er binnen de kortste keren veel
klei- en slibdeeltjes in het water
oplossen. Ook draagt leem bij
tot het dichtslibben van de bodem, wat dan weer tot gevolg
heeft, dat er geen optimale ga-
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suitwisseling meer gebeurt en
er zich ongewenste rottingsbellen in de bodem gaan ophopen.
Daarom mag men dus nooit
een dikke, doorlopende laag
leem aanbrengen over de totale
oppervlakte van de bodem.
Een bodemsamenstelling, die
ondertussen haar deugdelijkheid heeft bewezen, bestaat uit
een laag van 3 tot 4 centimeter,
bestaande uit voor de helft niet
te sterk gewassen zand en uit
voor de helft kiezelstenen met
een diameter van 1 tot 5 millimeter. Van de vette leem rol je
dunne snoeren. Je drukt deze
snoeren in een zigzagvorm in
de bodem op de plaatsen waar
later planten zullen komen te
staan. Vervolgens wordt er nog
een laag van 1 tot 2 centimeter
goed gewassen zand en ronde kiezel overheen gelegd. Zo
verhinder je dat bij het vullen
een sterke watervertroebeling
optreedt. Door het aanbrengen
van de leem in snoeren wordt
de doorlaatbaarheid van de bodem niet onnodig gehinderd,
zodat een goede gasuitwisseling mogelijk blijft.
Wanneer de andere factoren zoals belichtingsduur, pH-waarde
en watertemperatuur goed zijn,
zal men bij het gebruik van leem
in de voedingsbodem vaststel-

len dat veel planten een krachtige groei gaan vertonen en er
een algemene indruk van weelderigheid ontstaat. Vaak zal
men op bepaalde plekken zelfs
planten moeten uitdunnen.

grond, met deze factor rekening
te houden.

Kleiballen mix bevat naast leem
(min. 90%) ook echte klei met
als extra toevoegingen van kalium (zonder fosfaat of nitraat),
Maar onvermijdelijk komt er sporenelementen
(borium,
een tijd dat de planten minder mangaan en magnesium), ijzer
weelderig tieren en ze kleinere (FE2+) en een beetje turf om de
bladeren beginnen te vormen. bodem ter plaatse wat aan te
Dan zijn meestal de in de leem zuren. O.a. te verkrijgen bij:
opgesloten meststoﬀen opge- aquariumbemesting.nl.
bruikt en moet je nabemesten.
Hiertoe stop je, al naargelang Toch zijn er nog een paar zaken
de grootte van de planten, waar je aan moet denken als je
leemkogeltjes van 1 tot 2,5 leem in je voedingsbodem gecentimeter zo diep mogelijk in bruikt. Plaatsen in de bodemhet bodemsubstraat en schuif grond waar je leem hebt geje er zo vlug mogelijk zand van bruikt trekken de wortels van de
de bovenste bodemlaag over- planten aan als een magneet.
heen. De leemkogeltjes laat je Daarom is het noodzakelijk een
in de zon of in de oven drogen. beplantingsschema te maken
Gebakken laten ze immers min- voor je het aquarium inricht.
der snel water door en bestaat Hierop dienen niet alleen de
de kans niet dat ze uiteenvallen plantengroepen te staan, maar
voor ze de bodem bereiken en ook de open ruimtes, die je wilt
zo het water toch nog vertroe- vrijhouden als zwemruimte voor
belen. Bedenk ook dat de wor- je vissen. Op die plekken breng
tels van de planten zich gaan je uiteraard geen leem aan.
richten naar de leembolletjes.
Stop ze dus nooit in de bodem Als je na verloop van tijd sterk
op een plek die je wilt vrijhou- wortelende planten, zoals bijden als zwemruimte voor de voorbeeld Cryptocoryne moet
vissen.
uitdunnen is het oppassen geblazen. Deze planten groeien
Ook bij het inrichten van het verder met wortelstokken en
aquarium dien je, bij het aan- vormen vanuit de moederplant
brengen van leem in de onder- een rasechte kluit. Als je dat
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hele bosje hardhandig uitrukt,
veroorzaak je onvermijdelijk
een sterke watervertroebeling.
De rondzwevende leemdeeltjes
slaan weliswaar na enkele uren
neer op de bodem en het water
wordt weer helder, maar als er
zich op de bodem een te grote
ﬁlm van het leemsediment heeft
gevormd, is het gevaar voor
dichtslibbing niet denkbeeldig.
Een laatste tip: je kan door de
leem, voor je hem tot balletjes

droogt, vloeibare aquarium
meststof kneden. Zo vergroot
je de bemestingscapaciteit nog
een stuk. Vroeger verwerkten
de oude rotten in het vak zelfs
gedroogde konijnenkeutels in
de leemballetjes en, naar zij beweren, hadden ze schitterende
planten. (Wim Steinhoﬀ: dat
moeten wel keutels zijn van wilde konijnen. Keutels van tamme
konijnen schijnen geen eﬀect te
hebben. Deze tip heb ik van een
oud-lid van onze vereniging en

top-aquariaan, Wim van Wijhe.)
Voor potentiële speculanten zit
er daar misschien nog een gat
in de markt.
Het is weliswaar maar een konijnengat, maar een mens moet
ergens beginnen.

Karel Fondu. Uit De Rijswijkse
en Ciliata Nieuws.

Opkweken van zaailingen

H

et opkweken van kleine zaailingen is in het
diepe water van grote aquaria wat problematisch,
maar dit is gemakkelijker te realiseren door de zaailingen enige tijd drijvend te laten groeien
in een kleiner aquarium bij een
lage waterstand tot ze 3 - 4 cm
groot zijn. Hierna kunnen ze op
een vrije plaats uitgeplant worden.

hun groei gestoord worden, bijvoorbeeld door
verplaatsing.

Onder gunstige omstandigheden groeien ze dan goed verder. Ze mogen echter voor dat
ze 1 jaar oud zijn, beslist niet in

Martin Byttebier.
Tekst en foto uit Paradijsvisnieuws

Hiernaast zie je Aponogeton ulvaceus uit Madagaskar. De geelgroen
gegolfde bladeren maken de plant zeer decoratief.
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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.

I

nschrijving 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
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