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Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor een lezing over de:

Redfi eld ratio
Datum: Maandag 2 mei 2022, 

Aanvang: 20.00 uur,
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

In ons aquarium laten we meestal waterplanten 
groeien. Dat is geen nieuws. Maar algen zijn ook 
waterplanten. De grote vraag is nu. Wanneer gaan 

onze echte waterplanten beter groeien en wanneer gaan 
de algen – die je vaak niet wilt hebben – groeien? En als 
er dan algen gaan groeien, zijn dat dan groene algen of 
blauwe algen?

Dat hangt helemaal af van de verhouding tussen de be-
langrijke voedingsstoff en nitraat en fosfaat.  De juiste ver-
houding tussen die twee noemen we de Redfi eld ratio en 
Charles Buddendorf kan ons daar alles over vertellen.

En omdat we weer fysiek bijeenkomen kunnen we ook 
weer eens de oproep plaatsen om overtollige planten en 
materialen mee te nemen deze avond. Wellicht kunt u een 
mede aquariaan er blij mee maken. 

U bent van harte welkom!

Uitnodiging





Verslag van de 

verenigingsavond 

van 4 april

Het was wat 
jammer dat 
de opkomst 

deze avond wat ma-
ger was. 14 aanwe-
zigen is veel minder 
dan we gewend zijn. 
Misschien moeten we 
weer aan het openba-
re leven wennen na 2 
jaar beperkingen. We 
hopen oprecht dat we 
de volgende keren weer 
meer mensen mogen 
begroeten.

Desondanks is het voor 
de aanwezigen een leer-
zame avond geworden. 
Rinaldo, Jan en Peter 
hadden een presentatie en 
fotoserie gemaakt over het 
maken van achterwanden. 
Als basismateriaal gebruik-
ten ze tempex, maar uit de 
groep kwam de suggestie 
dat het ook heel goed met 
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“Roofpanel” kan, dat zijn hele 
stevige blauwgekleurde platen. 
Je kunt die platen natuurlijk zelf 
met een brander bewerken en 
ruw maken en vervolgens ver-
ven. Dat is vooral voor de ach-
terwand voldoende al gaat die 
verf er snel af vooral als je al-
geneters hebt. 

Wil je meer diepte creëren dat 
kan je op de eerste plaat, 1 of 2 
stukken op elkaar lijmen en zo 
stronken of rotsen nabootsen. 
Dat aan elkaar lijmen kan je 
doen met de standaard aquari-
um siliconen lijm.  

Let op dat je een hele plaat zel-
den direct in je aquarium kunt 
plaatsen. Je zult het dus in 2 
stukken moeten snijden en de 
naad afdekken met een twee-
de stuk. Pas de stukken goed 
in het lege aquarium maar ga 
daarna, buiten de bak, zoveel 
mogelijk van de bewerking 
doen.
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Over de bewerking. De platen 
die we gebruiken zijn vlak en 
rechthoekig. Om dat een na-
tuurlijke aanblik te geven, kan 
je rondingen branden (wel bui-
ten, dampen zijn giftig), snijden 
(met een warm mesje of elek-
trische tempexsnijder) of scha-
ven. Je kunt zelf zo creatief zijn 
als je wilt.

Omdat de verf op tempex (ik 
heb geen ervaring met roofpa-
nel) mogelijk wordt afgegeten 
door algeneters is ons advies 
om eerst een aantal lagen te-
gellijm aan te brengen. Die te-
gellijm kan je heel goed door-
kleuren met cementkleurstof. 
Daar zijn verschillende merken 

van. Wij gebruikten kleurstof 
van Metzger. Je hebt nu al een 
veel hardere en duurzame laag 
en door het doorkleuren, kan 
de kleur ook minder snel afge-
geten worden. 

Wil je helemaal zorgen dat het 
nooit meer loslaat, dan kan je 
het afdekken met 2 lagen door-
gekleurd epoxy. Epoxy wordt 

geleverd (echt een internet-
product, kijk eens bij mrboat.
nl of polyestershoppen.nl) in 2 
componenten die je in de ver-
houding 2:1 moet mengen. Er 
is ook speciale kleurstof voor 
epoxy zodat je ook dat kunt 
doorkleuren. Let goed op met 
epoxy. Draag oude kleren en 

schoenen, draag latex hand-
schoenen, een veiligheidsbril 
en dek alles in de omgeving 
af. Als je het in je aquarium 
opbrengt -  dat kan het beste 
met een wegwerpkwast – plak 
dan je voorruit af. Waarom dit 
alles? Omdat als epoxy ergens 
op komt, het er nooit meer af 
gaat. Gebruik dan ook weg-
werp kwast, roerspatel, meng-

kom etc. Dit alles wordt ook bij 
diezelfde webshops verkocht. 
Maar als het dan droog is, is het 
ook hard als glas. 

Nu kan epoxy wat glimmen, 
vooral als het nieuw is. Een sim-
pele oplossing is door er direct 
voor gebruik wat tegellijm door-





geen te mengen. Het wordt dan 
ongeveer zo dik als ketchup. 
Maar het droogt even hard op 
en glimt een stuk minder.  

Na de pauze hadden we kort 
de tijd om een deel van het pro-
gramma over het verbeteren 
van de waterkwaliteit te laten 
zien. Er deel van het program-
ma volgt dus nog later. 

Ons leidingwater is best wel 
goed, vooral als je het verge-
lijkt met veel andere landen. 
Toch zitten er nog veel stoff en 
in die we niet willen hebben in 
ons aquarium. Gelukkig is het 
water in onze regio niet heel 
erg hard, maar toch zijn er nog-
al wat stoff en die je er liever 
uit wilt halen. Voorbeelden die 
we hoorden zijn silicium (blijk-
baar veel in ons leidingwater en 
blauwe algen vinden het lekker) 
en fosfaat. Hoe kunnen we wat 
“stoff enarmer” water maken?

AV De Siervis - pagina 10    

Met een reversed-osmose ap-
paraat. Dit apparaat haalt door 
middel van membranen alle 
stoff en uit het water en produ-
ceert daarmee “demi-water”. 
Het werkt op de druk van je wa-
terleiding. Nadeel is dat de op-
brengst maar een paar 10-tal-
len liters per dag is. Je moet het 
ding dus een dagje aan laten 
staan.

Een Brita fi lter. Dit is een kan 
met een fi lterelement erin. Het 
is een soort koolstof. Je maakt 
er maar enkele liters mee per 
keer mee, maar dat is voldoen-
de om b.v. de verdamping van 
je biologisch fi lter mee op te 
vangen.

Een water ontharder aan je wa-
terleiding. Ludo Stroeken had 
hiervoor een mooi presentatie 
gemaakt. (De presentatie is op 
te vragen bij het bestuur). Ten 
eerste. Geloof niets van syste-

men die met magnetisme wer-
ken. Dit doet helemaal niets. 
Wat wel werkt zijn ontharders 
met kunsthars. Je moet deze 
ontharders met zout regenere-
ren en ze doen daarmee feite-
lijk hetzelfde  als de ontharder 
in je afwasmachine. Maar let 
op. Het kalk wordt uitgewis-
seld met zout. Je hebt dus wel 
zachter water, maar het is niet 
armer aan zout en dus heeft het 
geen eff ect op de osmotische 
waarde van je water. Dat is 
vooral belangrijk als je wilt gaan 
kweken. De vissen die hiervoor 
zacht water nodig hebben, heb-
ben ook zoutarm water nodig.

We hebben nog genoeg materi-
aal over om hier nog eens een 
avond over te vullen. En dat 
zullen we doen ook.

Peter van der Ark 
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Osmose apparaat zoals Peter van der Ark deze gebruikt
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Aanvullende informatie 
waterkwaliteit

n.a.v. ledenbijeenkomst 4 april jl.

Water Oosterhout
Totale hardheid: 7,95 dH
Carbonaathardheid: 10,1
zuurgraad (pH): 8,06

Water Made = Oosterhout)

Water Tilburg 
Totale hardheid: 7,95 - 10,58 dH
Carbonaathardheid: 7,8
zuurgraad (pH): 7,63 -8,16 

Water Sprang-Capelle = Tilburg

Water Breda = Oosterhout of Prinsen-
bosch
Totale hardheid: 7,95 - 10,08 dH
Carbonaathardheid: 12,35
zuurgraad (pH): 7,61 - 8,06
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Zoals u in het verslag van de afgelopen jaarver-
gadering heet kunnen lezen, werd bij de rond-
vraag het volgende idee geopperd:

‘Is het een idee om de voorpagina van het maandblad 
variabeler te maken? Bijvoorbeeld met een steeds wis-
selende foto gemaakt door de leden.’ 

Nu staan we zeker open voor nieuwe ideeën die de 
nieuwsbrief aantrekkelijker maken. Tijdens de verga-
dering 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 digitale 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 aan-
vulling en zo leren we elkaars aquarium zeker ook kennen. 

Daarom deze oproep. Immers, zonder materiaal valt er wei-
nig 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 creëren 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 duidelijk, anders horen we dat 
graag.

We zien jullie bijdrage graag tegemoet via 
info@desiervis.nl

Graag voor 1 juni. Bij voorbaat dank!

Nogmaals 
deze oproep
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Agenda

De wereld gaat steeds 
meer open en dat mer-
ken we ook aan onze 

agenda en de activiteiten die 
worden georganiseerd de ko-
mende tijd. Wij doen er met 
onze zomerbeurs vrolijk aan 
mee natuurlijk maar mocht u 
nog een gaatje over hebben, 
laat het ons weten en neem 
vooral ook fl yers mee van de 
de beurs. 

Mei

1 mei: Tosai Koi Show Kerkdriel 
de Tosai Koi Show bij A2KOI 
aan de Bulkseweg 22 te 5331 
PK Kerkdriel. Open van 10:00 
tot 17:00 uur, gratis entree.
www.tosai-koishow.nl

7 mei: Bijeenkomst Poeci-
lia  een ledenbijeenkomst in 
dorpshuis De Twee Marken 
aan het Trompplein 5 te Maarn. 
Aanvang 12:30 uur. www.poe-
cilia.nl

8 mei: Ruilbeurs Blauwe Alg 
Kessel (B) hun jaarlijkse aqua-
rium- en vijverruilbeurs. in ge-
meenschapscentrum "'t Dorp" 
aan de Berlaarsesteenweg 4 te 
Kessel (België). Open van 10:00 
tot 15:00 uur, toegang gratis.  
www.blauwealg.be

14 mei: DKG bijeenkomst 
Neuss (D) een bijeenkomst met 
lezing in Brauereiausschank 
Frankenheim aan de Bahnhof-
strasse 50 te Neuss/Holzheim 
(Duitsland). Aanvang 15:00 uur.   
www.killi.org

15 mei: Reptilica Dordrecht een 
terrariumbeurs te Dordrecht. 
Open van 11:00 tot 17:00 uur, 
toegang € 6,– voor volwasse-
nen, 65+ en kinderen tot 12 jaar 
€ 4,–. Meer informatie op www.
reptilica.nl

21 en 22 mei: Zwijndrecht. 
Aquariumvereniging De Natuur 
in Huis organiseert een ruil-
beurs/expositie van Wandelen-
de takken en mieren kolonies 

openingstijden , entree gratis 
.adres Uilenvliet 37b, 3333 BS 
Zwijndrecht openingstijden van 
12.00 uur tot 17.00 uur

22 mei: Reptilica Eindhoven 
een terrariumbeurs te Eindho-
ven. Open van 11:00 tot 17:00 
uur, toegang € 6,– voor volwas-
senen, 65+ en kinderen tot 12 
jaar € 4,–. Meer informatie op 
www.reptilica.nl

@@@@@@@





AV De Siervis - pagina 17    



AV De Siervis - pagina 18    

In de webshop van de NBAT

Dutch Scaping Aquarium

Beperkte oplage gedrukt.

Nu verkrijgbaar.

Dutch Scaping Aquarium is een uitgave van de NBAT.
In dit boekje, 136 pagina’s worden 35 Hollandse plantenaquaria en 20 speci-
aalaquaria getoond. Bij elk aquarium een overzichtsfoto, een plattegrond met 
bijbehorende plantenlijst, een overzicht van de aanwezige vissen, de gebruik-

te techniek en de waterwaarden.
te bestellen via: https://nbat.nl/webshop

ZomerBeurs 
update

Een korte update deze keer. Achter de schermen draaien de raderen volop. Op dit mo-
ment, eind april zitten ongeveer op een bezetting van 70%. Helemaal in lijn met onze 
traditionele nieuwjaarsbeurs. Wat dat betreft gaan we de goede kant op. Mocht u nog 

personen kennen die geïnteresseerd zijn in het huren van een stand deze dag, laat ze vooral 
niet te lang wachten. 

Daarnaast is hulp altijd welkom. Dus we hopen ook nu weer dat u 25 en 26 juni in uw agenda 
heeft staan. Voorop staat dat we met elkaar een leuke en vooral gezellig weekend van gaan 
maken. Na twee jaar is dat ook waar we allen aan toe zijn. Help dus mee en weet je nog vrien-
den, familieleden etc. die hulp willen bieden? Geef het vooral door aan het bestuur. 

Veel handen maken....
We horen graag van jullie!
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Wat ik echt iedere 
aquariaan kan aan-
bevelen is om zelf je 

watervlooien te kweken. Waar-
om? - Omdat het super simpel 
is, omdat het je nagenoeg niets 
kost en omdat je er gratis rode 
muggenlarven bij krijgt, die je 
vissen zeker zullen waarderen. 

Ook weet je zeker dat je geen 
gekke ziekten in je aquarium 
meevoert omdat er in de water-
vlooienbak geen vissen zitten.

� Wat heb je nodig?
1. Een bak waarin een redelijke 
hoeveelheid water kan.
2. Een plek om de bak neer te 
zetten (in de zon of halfscha-
duw)
3. Gist / melk / (bloedmeel 
schijnt ook goed te werken)
4. Water (indien u niet over wa-
ter beschikt; heeft u vast ook 
geen aquarium)

� Hoe te werk te gaan:
Vul de bak met water. Je kan 
leidingwater gebruikt maar als 
je de be- schikking hebt over 
regenwater, gebruik dit dan lie-

Watervlooien kweken
Gert, cichlidenkwekers.nl

ver; dan hoeft het water minder 
te ‘rijpen’. Zet hem in een plekje 
in de tuin en doe er ver- volgens 
dan twee weken niets aan.

Gewoon wachten dus. Als je 
regenwater hebt gebruikt dan 
hoeft dit niet. Doe wat grint 
in de bak, een plantje en wat 

vloeibare bacteriën (Nitrivec).
In de aquariumwinkel koop je 
dan een zakje watervlooien, of 
je gaat zelf watervlooien schep- 
pen, die doe je in de bak.
Het kan aanvankelijk best een 

tijd duren (aantal weken) voor-
dat de kweek een beetje op 
gang komt. Dit kan afhangen 
van allerlei omstandigheden 
(temperatuur, aanwezigheid 
van algen, zuurstof- niveau, 
etc.) Dit is dus een beetje expe-
rimenteren.

� Waar leven watervlooien van?
In de natuur eten de vlooien 
vooral groene algen.
Vandaar dat de bak ook af en 
toe zon moet hebben; die algen 
komen dan vanzelf. Je ziet de 

 Watervlo - Daphnia pulex Foto: Paul Hebert
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watervlooien dan allemaal langs 
de wanden zitten; hiervan eten 
ze algen. Verder eten ze nog van 
alles wat door het water zweeft. 
Watervlooien hebben dan ook 
een zuiverende werking. Ik gooi 
af en toe wat druppels melk en 
gist in het water.

Ik maak ook wel eens een 
mengsel van Aquariumwa-
ter, een algentablet, wat melk 
en wat gist en soms ook wat 
droogvoer. Als je het in het wa-
ter doet wordt het water na- 
tuurlijk troebel maar je zult zien 
dan dit na twee dagen volledig 
verdwenen is.

O ja, watervlooien schijnen niet 
van chloor te houden en van al-
lerlei metalen dus bij voorkeur 
de bak niet bijvullen met lei-
dingwater. Mocht er veel water 
in je bak verdampt zijn, vul het 
dan aan met regenwater of ge-
woon aquariumwater.

Ik vang de watervlooien en de 
muggenlarven altijd met een 
netje uit het water en doe ze 
dan in een emmertje met lei-
dingwater. Zo voorkom ik dat er 
water uit de bak in je aquarium 
komt. Het zal geen kwaad kun-
nen maar zekerheid boven alles 
zullen we maar zeggen. Met 
een grote injectiespuit (zonder 
naald natuurlijk) kun je de larven 
perfect uit het emmertje zuigen 

en dan voeren aan je vissen.

Een grote bak in de tuin of bin-
nen volstaat voor het kweken 
van watervlooien. Gebruik bak-
ken met doorzichtige wanden. 
Watervlooien kunnen ook in de 
winter in een buiten bak overle-
ven de opbrengst is dan wel la-
ger. Hou het water in beweging 
met een luchtpompje.

Bloedmeel bevat behalve voe-
dingsstoff en ook de juiste hoe-
veelheid ijzer om de algen erg 
snel te laten groeien: geef 1x 
per maand een korrel bloed-
meel. We kunnen ook gedroog-
de koemest gebruiken enkele 
korrels per week.

Zie je het aantal vlooien afne-
men dan meer korrels toevoe-
gen, net zolang tot je een be-
hoorlijke dichtheid watervlooien 
in je kweekbak kunt waarne-
men. Ook kun je ze een kleine 
hoeveelheid melk ge- ven één 
of meerdere theelepels.

Als het aquarium of de bak 
goed in het licht staat en het 
aantal watervlooien is nog niet 
te groot dan zul je zien dat, 
door de bemesting en het licht, 
het water groen wordt (zweefal-
gen). Het aantal watervlooi-
en zal toenemen en het water 
wordt helder. Probeer nu een 
evenwicht te bereiken tussen 

het aantal watervlooien en het 
groen worden van het water.

De hoogste opbrengst kan wor-
den bereikt bij een dagelijkse 
oogst van 20% van de popu-
latie vanaf het moment dat de 
watertemperatuur 14 dagen 
boven 10 graden is geweest. 
Waterpest of andere sterke wa-
terplanten kunnen erin om de 
waterwaarden goed te houden.
De teil mag best een aantal uur-
tjes volle zon hebben om alg te 
stimuleren.

Als voedsel zijn een eetlepel 
melk, een beetje gist, gemalen 
vlokvoer of beendermeel erg 
geschikt. Ook koemestkorrels 
zijn erg goed te gebruiken. Op 
een gegeven moment wordt 
het water groen door zweefalg, 
dit wordt weer opgegeten door 
de watervlooien en het water 
wordt weer helder, je kunt dan 
weer wat voeren. Zo zullen de 
watervlooien zich vermeerde-
ren en kun je een balans zoeken 
tussen het voeren en de kweek.

Begin pas met weg scheppen 
zodra de water- vlooien duide-
lijk aan het vermeerderen zijn. 
Muggen zullen ook hun eitjes in 
het water leggen, hierdoor krijg 
je ook nog muggenlarven in je 
bak, die kun je ook voeren aan 
je vissen.



AV De Siervis - pagina 22    

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




