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Uitnodiging
Beste leden,
Wij nodigen u graag uit voor een:

Wandeling
door de
leemputten
Datum: Maandag 6 juni 2022,
Aanvang: 19.15 uur,
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

O

p 6 juni (het is 2de pinksterdag, maar toch onze
normale verenigingsavond) hebben we een
avondexcursie met gidsen langs de poelen van
de boswachterij Dorst. De wandeling gaat over goed te
belopen paden. Ook partners en eventueel kinderen zijn
daarbij welkom.
De wandeling vertrekt vanaf restaurant Beum, Wethouder
van Dijklaan 19, 4849 PG Dorst.
Er is daar een grote parkeerplaats. De wandeling begint om
19.30 uur (voor wat langer licht). U kunt daar direct naartoe
gaan of met ons vertrekken vanaf het MEK om 19.15 uur.
Voor de bepaling van het aantal gidsen willen we graag weten wie er meegaan. Stuur even een mail naar info@desiervis.nl

U bent van harte welkom!
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Verslag van de
verenigingsavond
van 2 mei

H

et
wordt
langzaam
wat drukker
in de zaal, hoewel we
de aantallen bezoekers van voor corona
nog niet terug hebben. We hopen dat
we na de vakantie de
normale routine weer
kunnen oppakken.
Zoals de leden weten,
gaan we binnenkort samen met de leden van
MRC in Breda. Piet de
Leeuw en Jan de Wit
van MRC verzorgen al
jaren het aquarium van
de afdeling oogheelkunde
van het Amphia ziekenhuis. Gelet op leeftijd en
gezondheid zoeken zij opvolgers. Piet gaf een korte
presentatie over het wel en
wee van deze bak. De ver-

zorging vergt iedere week 1,5
uur of 2,5 uur. Dus ongeveer de
tijd die je aan je eigen aquarium besteedt. Parkeerkosten en
kosten voor materialen worden
vergoed. Piet zoekt 3 personen
om dit te doen omdat je dan
ook nog met vakantie kunt.
De activiteiten zijn eigenlijk niet
anders dan je van je eigen bak
gewend bent. Er staan 2 ﬁlters
op en een CO 2 installatie. Potjes voer worden wekelijks klaargemaakt zodat het personeel
kan voeren.
Piet de Leeuw is graag bereid
aanvullende informatie te geven en geïnteresseerden kunnen zich bij hem melden.
Daarna begon de lezing van
Charles Buddendorf over de
Redﬁeld ratio. Eigenlijk veel
meer een verhaal over algen en
wanneer die wel of niet groeien. Het heeft te maken met een
vaste verhouding van stikstof
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en fosfor in alle levende cellen. Die blijkt altijd 16:1 te zijn.
Dat is de Redﬁeld ratio. Als die
verhouding in het water van je
aquarium daar sterk van afwijkt, kan je blauwe alg krijgen
als er te veel fosfor is, of groene
alg als er te veel stikstof is.
Charles heeft dit verhaal met
een collega onderzoeker in
2002 naar voren gebracht en
het heeft toch wel een behoorlijke tijd geduurd voor het echt
werd geaccepteerd. Pas toen
de bestuursleden en redactieleden van de NBAT het zelf gin-

gen uitproberen in de praktijk culator. De calculator vraagt je
en het bleek te werken, werd
een stockoplossing te maken
het breed gepubliceerd.
van kaliumnitraat en een aparte met kaliumfosfaat. Je kunt
De achtergrond kent veel vrij kaliumnitraat en kaliumfosfaat
complexe berekeningen, maar kopen bij winkels voor aquaCharles heeft het samenge- riumbemesting maar ook b.v.
bracht in een calculator op bij handelaren voor agrarische
internet
(https://buddendo. producten (zoals Van Dongen in
home.xs4all.nl/aquarium/red- Oosteind). Een stockoplossing
ﬁeld.htm).
kan b.v. zijn 50 gram per liter of
10 gram per liter. Je hebt dan
Om goed uit te komen heb je een vaste concentratie in water
een meet set nodig voor nitraat die je eenvoudig kunt doseren.
en fosfaat. Daarmee meet je
nitraat en fosfaat in mg/ml. Die Als je Redﬁeld ratio heel laag
gegevens voer je in in de cal- is, zal de calculator vragen een
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bepaalde hoeveelheid van de
stockoplossing nitraat toe te
voegen. Als die heel hoog is,
moet er van de stockoplossing
fosfaat bij. Bijkomend voordeel
is, dat je dan direct ook wat
kalium toevoegt. Veel planten
hebben hier gauw een tekort
aan.

je in de bak en je hebt weer veel
bacteriën.

een doe-avond van 2009:
“De
Hamburger
mattenﬁlter is doodsimpel. Achter een
* Heb je tekort aan koolstof. Als schuimplastic mat die je in
je geen CO 2 wilt toevoegen, een hoek plaatst of voor de zijhelpt 1 ml wodka per 100 liter
wand plaats je een eenvoudig
water ook.
pompje. De mat vangt het vuil
op. Erachter kan je ook nog je
* Als de afbraak van afvalstof- verwarming kwijt. In de mat kan
fen in je bak niet goed werk is je zelfs nog mos of andere planNog even wat aanvullende tips: het maken van een mattenﬁlter ten laten groeien. Op internet
* Veel problemen komen door een hele goede oplossing. Dit is er van alles over te vinden op
een tekort aan afbraakbacteri- is één van de meest eﬀectieve http://www.mattenﬁlter.de/.”
en. Haal wat schone bosgrond ﬁltermethoden.
uit het bos en laat het in wat
aquariumwater weken. Dat giet Ik vond hierover nog iets van
Peter van der Ark

Nieuw in NBAT-Digitaal
Er is nu ook een boek gemaakt waarin een greep is gedaan uit de mooiste
vijvers en waterpartijen die we tijdens
de vijverkeuringen mochten bezoeken.
Het resultaat van ruim 20 jaar vijverkeuring. Het boek gaat niet alleen
over vissen maar is juist bedoeld om
inspiratie op te doen mocht u een vijver willen beginnen.
Maar gewoon mooie vijvers bekijken
mag natuurlijk ook.
Dit boek staat nu ook online en is alleen te bekijken in NBAT-Digitaal
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ZomerBeurs
en extra
ledenvergadering

H

et is bijna vakantie, maar we hebben het in
geen enkel jaar zo druk gehad als dit jaar. Na
de reguliere bijeenkomst a.s. maandag 6 juni
gaan we nog even geen vakantie vieren. Wel vieren
we dat we op zondag 26 juni onze Zomerbeurs mogen organiseren. En we mogen zeggen, we zitten op
de juiste koers.
Zo zijn op een enkele meter na de meters standruimte
verhuurd. We krijgen veel enthousiaste reacties en het
ziet er naar uit dat we een mooie versie tegemoet mogen zien van de Zomerbeurs.
Waar we nog hulp kunnen gebruiken is op PR-vlak Zegt
het voort! Weet u nog plekken voor de ﬂyer, laat het
weten. Nodig vrienden, familie en zeker ook die geinteresseerde buurman of buurvrouw uit. Laten we er met elkaar
voor zorgen dat we De Siervis op de kaart zetten!
Daarnaast hebben we de komende maand uw hulp nodig.
We hebben een wijziging van de statuten in de planning
staan. Enerzijds om de leden van MRC Breda een welkome
plek te geven, maar ook om te voldoen aan de nieuwe Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Deze extra vergadering staat gepland voor maandag 27 juni.
(onder voorbehoud). Komende week krijgen leden meer info
via hun mailbox. Hou dus deze in de gaten. En noteert u met
potlood deze datum in uw agenda. Bij voorbaat dank!
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Agenda

D

lenaweg 6 te 5423 XK Handel
e wereld gaat steeds (Gemert). Open van 10 tot 16
meer open en dat mer- uur, tijdens de open dag geldt
ken we ook aan onze een korting van 25% op visagenda en de activiteiten die sen en voer. Meer informatie op
worden georganiseerd de ko- www.aquabeek.com of kijk op
mende tijd. Wij doen er met www.facebook.com/Aquabeek
onze zomerbeurs vrolijk aan voor het coronabeleid op deze
mee natuurlijk maar mocht u dag.
nog een gaatje over hebben,
laat het ons weten en neem 11 en 12 juni: organiseert de
vooral ook ﬂyers mee van de Koiclub Nederland de elfde Eude beurs.
regio Koi Show in Het Hulsbeek
aan de Oude Almeloseweg 11
te Oldenzaal. Kijk voor meer
Juni
informatie op www.euregiokoishow.nl.
5 juni: organiseert TER “Nederlands grootste terrariumevene- 11 en 12 juni: organiseert de
ment” in het Expo Center aan Belgische Killiﬁsh Vereniging
de Meidoornkade 24 te Houten haar 36e congres en tentoon(Utrecht). Open van 10:00 tot stelling in het Gildenhuis aan
16:00 uur, toegang € 15,–, kin- de Pertendonckstraat 14 te
deren tot 12 jaar en 65+ € 10,–, 2520 Broechem – Ranst (Belkinderen tot 5 jaar gratis. Gratis gië). Tentoonstelling op zaterparkeren.
dag van 14:00 tot 18:00 u, op
zondag van 8:00 tot 10:00 uur,
6 juni: Tweede Pinksterdag waarna om 10:30 uur de vissen
open dag Aquabeek Handel in per opbod worden verkocht.
hun zaak aan de St. Magda-

18 juni: organiseert Killi Fish
Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en
visbeurs in dorpshuis De Twee
Marken aan het Trompplein 5
te Maarn. Aanvang 13:00 uur.
Meer informatie op www.killiﬁshnederland.nl.
19 juni: organiseert Reptilica
een terrariumbeurs in de Emergohal aan de Langs de Akker 3
te 1186 DA Amstelveen. Open
van 11 tot 16 uur, toegang €
6,– voor volwassenen, 65+ en
kinderen tot 12 jaar € 4,–. Meer
informatie op www.reptilica.nl.
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Agenda
(vervolg)

Juli

9 juli: de regiogroep West van
de Deutsche Killiﬁsch Gemein3 juli: organiseert de federatie schaft een bijeenkomst met
van aquarium- en terrarium- lezing in Brauereiausschank
klubs uit Limburg van de BBAT Frankenheim aan de Bahnhofde aloude LimBeurs, de beurs strasse 50 te Neuss/Holzheim
voor aquarium, terrarium en (Duitsland). Aanvang 15:00 uur.
tuinvijver m.m.v. fabrikanten, Meer informatie op www.killi.
handelaars, kwekers en liefheb- org
bers, ook nu weer in sportcentrum Karteria aan de KluisbergAugustus
straat 21 te 3290 Diest (België).
Open van 10:00 tot 16:00 uur,
toegang volwassenen € 5,–,
op vertoon BBAT-kaart € 4,– 14 augustus: organiseert Reptien kinderen tot 12 jaar gratis. lica een terrariumbeurs in Sportop vertoon BBAT- of NBAT-lid- centrum de Wilgenring aan de
kaart € 4,– en kinderen tot 12 Melanchtonweg 70 te 3052 KV
jaar gratis. Meer informatie op Rotterdam-noord. Open van 11
tot 16 uur, toegang € 6,– voor
www.limbeurs.be.
volwassenen, 65+ en kinderen
3 juli: organiseert Reptilica een tot 12 jaar € 4,–. Meer informaterrariumbeurs in de Dudok tie op www.reptilica.nl.
Arena aan de Arena 303 te 1213
NW Hilversum. Open van 11 tot
16 uur, toegang € 6,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot
12 jaar € 4,–. Meer informatie
op www.reptilica.nl.

27 augustus: organiseert Killi
Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en
visbeurs in dorpshuis De Twee
Marken aan het Trompplein 5

te Maarn. Aanvang 13:00 uur.
Meer informatie op www.killiﬁshnederland.nl.
28 augustus: organiseert Oostende Platy de 24e editie van

de “Aquarium-, Terrarium- en
vijverbeurs van de kust” in
Dienstencentrum “De Schelpe” aan de Elisabethlaan 32 te
8400 Oostende (België). Ook
met Bonsaï en orchideeën.
Open van 10:00 tot 16:00 uur,
toegang gratis.
28 augustus: organiseert TER
“Nederlands grootste terrariumevenement” in het Expo Center aan de Meidoornkade 24
te Houten (Utrecht). Open van
10:00 tot 16:00 uur, toegang
€ 15,–, kinderen tot 12 jaar en
65+ € 10,–, kinderen tot 5 jaar
gratis. Gratis parkeren.

@@@@@@@
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Vakantieplannen

D

rig. Ze kregen een potje voer,
zoals je bij onze bijeenkomsten
(vereniging Zwolle) kunt kopen,
in twee weken tijd. Ik had toen
tien corydorassen en vijftien diamantzalmen. Je begrijpt wel
dat ik bij het openen van de
kap de blauwe alg kon ruiken.
Ik heb toen direct de helft water
ververst en drie dagen later nog
eens. Hierdoor heb ik de blauwe alg nog net op tijd kunnen
ontlopen.

draaien. Mensen die bijzonder
kieskeurige planten kweken of
een handige oplossing willen
om handmatig doseren toch
over te slaan, kunnen overwegen om vloeibare autodosers in
te stellen.

Automatisering
Naarmate apparaten in de loop
der jaren goedkoper worden,
zijn veel van deze opties het
overwegen waard. Er zijn nogal
wat systemen die men kan automatiseren. Automatische visvoeders zijn eenvoudig te gebruiken en in te stellen, hoewel
Ik heb een goed willende buur- de meeste vissen een ﬂink aanvrouw gehad die de kamerplan- tal dagen zonder voedsel zouten perfect verzorgde, zo als den moeten kunnen. De meesze dat bij eigen planten deed, te aquariums zouden een paar
maar de vissen kregen erg veel weken zonder vloeibare voevoer. Want ze waren zo honge- dingsdosering moeten kunnen

De meeste aquarianen zouden
verlichtings- en CO2-systemen moeten hebben die al op
automatische timers staan. Zo
niet, dan werken eenvoudige
stroomtimers - er zijn eenheden
die ook worden geleverd met
wiﬁ- of bluetoothverbindingen
voor eenvoudige programmering.

e vakantie staat voor de
deur en veel mensen
trekken er op uit. Ga je
meerdere weken op reis dan zul
je wel wat moeten regelen voor
je aquarium.
Veel huisdieren kun je meenemen, maar je vissen is geen
doen. Tenzij je 1 goudvis hebt.
Dat is nog wel te doen als je
niet met het vliegtuig gaat. Het
probleem met je aquarium is
net als je huiskamerplanten of
je potplanten of je vijver. Vaak
ken je wel iemand die dit karweitje, water geven en voeren,
voor je wilt opknappen. Zorg
er voor dat diegene simpele
dingen hoeft te doen. Zet alles
klaar voor gebruik. Maak potjes met voer en/of plantenmest
met een beschrijving wanneer
het gebruikt moet worden. Automatiseer zo veel mogelijk.

Evenzo zijn er automatische
opwaardeersystemen die kunnen worden ingesteld om aquariums bij te vullen als ze water
verliezen als gevolg van verdamping, maar als u een vriend
Daarom hieronder een advies of familielid kunt laten langskoom narigheid in het algemeen men, zou dat ook een gemakte voorkomen.
kelijke oplossing zijn.

Dit zijn enkele opties waar automatisering bestaat:
-Automatische licht- en CO2-timers (elk systeem zou dit stanAV De Siervis - pagina 16

daard moeten hebben).
-Automatische
visvoeders
(aanbevolen als u langer dan 2
weken weg bent).
-Automatische vloeibare meststofdoseerders (aanbevolen als
ze langer zijn dan 2 weken, of
als aquariums met een hogere vraag naar voedingsstoﬀen
werken).
-Automatische waterafwerkingen (aanbevolen als u langer
dan 2 weken weg bent. Alternatief: laat een vriend binnenkomen).
Aquarium aanpassingen voor
vertrek
Over het algemeen is het doel
om de groeisnelheid te vertragen, zodat snelgroeiende planten niet woekeren en planten
naast hen schaduwen.
1. Licht
Licht is een van de belangrijkste aanjagers van groei. Dus
het verlagen van de lichtniveaus
vóór de reis tot het vereiste minimum is een manier om de
groei te vertragen en algenuitbraken te voorkomen. Je kunt
wat plantkleuring verliezen,
maar het aquarium zal over het
algemeen veel stabieler zijn.

tijdelijke neerwaartse aanpassing zou geen grote zorg moeten zijn. De timing van de verlichting kan worden verkort tot
6 uur.
2. CO2
CO2-injectiesnelheden moeten
stabiel worden gehouden (ongewijzigd), omdat drastische
veranderingen in CO2-snelheden signiﬁcante fysiologische
veranderingen in waterplanten
veroorzaken die moeilijk te herstellen kunnen zijn. Zorg er wel
voor dat je CO2-cilinder voldoende vol is, voordat je aan je
reis begint.
3. Temperatuur
Koelere aquariums zijn stabieler omdat zowel het plantenals het microbiële metabolisme
vertraagt. Vissen uit tropische
gebieden houden echter misschien niet van de dip. Voor degenen die temperatuurregeling
hebben en die vissen hebben
die bestand zijn tegen lagere
temperaturen, is het verlagen
van de temperatuur tot tussen 20-22o C stabieler dan het
hebben van hogere temperaturen (d.w.z. boven 26 o C). Of te
wel zet de verwarming uit.

nen die het niet erg vinden om
het systeem in te stellen. Ze
zijn geen noodzaak omdat de
meeste aquariums die niet supersnel groeien (voornamelijk
EI-gebruikers) zonder problemen een paar weken zonder
bemesting kunnen. Dit is vooral
het geval voor aquariums waar
de planten volwassen zijn en
een aquasoil-substraat wordt
gebruikt om gewortelde planten voedingsstoﬀen te leveren.
We raden aan om een halve
week de bemesting te doseren
voordat u naar de reis vertrekt
en vervolgens het aquarium
gewoon te laten draaien zoals
normaal.
Als u langer dan een paar weken
weg bent en als u een aquarium
met veel vraag gebruikt, is het
instellen van een autodoseerder voor voedingsstoﬀen de
gemakkelijkste oplossing. Voor
low-tech, low-demand aquariums, kan het aquarium gewoon
worden achtergelaten om hem
uit te zitten zonder grote problemen. Een vriend(in) kan ook
bijmesten. Zet potjes klaar met
de juiste hoeveelheid met datum.

Plantenpigmentatie wordt zeer 4. Bemesting
5. Vissen
gemakkelijk
teruggewonnen Auto-doseermachines kunnen Volwassen vissen kunnen over
zodra het lichtniveau bij terug- worden gebruikt voor dege- het algemeen een paar weken
keer wordt verhoogd, dus deze
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zonder voeding. Zo niet, stel dan
een automatische voederapparaat in of laat een vriend(in)
om de paar dagen of elke week
langskomen. Zet voor elke voeding een potje met datum klaar.
(Mensen willen altijd de vissen overvoeren omdat ze zo’n
hongerig gedrag vertonen). Ik
heb zelf slechte ervaringen met
voederapparaten, daar het voer
vochtig wordt en dan gaat klonteren. (Heb je goede ervaringen
met zo'n apparaat, mail me dan
even welk merk en welk type.
(Kan via deze redactie. Red.)

week daalt. Dit kan van belang
zijn voor CO2-geïnjecteerde
aquariums met uitlaten net onder het wateroppervlak. Naarmate het waterpeil daalt en de
uitlaat boven het waterniveau
uitkomt, krijgt u veel vergassing
van CO2 door de verhoogde
agitatie. Een doe-het-zelf waterafsluitsysteem kan worden
ontworpen, een commercieel
waterafsluitsysteem kan worden geïnstalleerd of u kunt een
vriend aan het einde van de
week laten langskomen voor
langere reizen. Zet hier water
klaar dat hij kan gebruiken als
6. Verdamping
je niet uitsluitend kraanwater
Verdamping kan aanzienlijk zijn gebruikt.
over een periode van een paar
weken. U kunt dit van tevo- 7. Planten
ren testen door te controleren In aquariums met veel stengelhoeveel het waterniveau in een planten zouden we meestal een

diepe trim of toppen van stengels doen, ze tot extreem korte
hoogte (7-10 cm) snijden en ze
de komende weken langzaam
laten herstellen. Evenzo moeten planten uit elkaar worden
geplaatst, zodat ze voldoende
ruimte hebben om de komende
twee weken in te groeien. Verdeel het toppen over twee weken, anders krijgt je aquarium
een sterke terugslag. Eerst de
matig groeiende toppen en de
laatste week de snelst groeiende.
Alvast een prettige vakantie.
Marcel Bennik.
Gelezen in Natuurvrienden-Zwolle

Wij wensen u een
mooie zomervakantie.
En we zien u graag na onze zomerbeurs weer terug in het MEK
op maandag 5 september!
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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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