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Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor een lezing:

Het speciaal 
aquarium

door Adrie Holstein

Datum: Maandag 5 september 2022, 
Aanvang: 19.15 uur,

Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

Het Speciaal Aquarium is een presentatie in 
de breedste zin van het woord.  Eigenlijk was 
deze presentatie bedoeld voor de beginnende 

Cichliden liefhebber, maar is uiteindelijk een presentatie 
geworden waar veel nadruk gelegd wordt over de ver-
schillen tussen onze aquariums en hoe de Cichliden in de 
natuur leven.

Hoe zou een aquarium er uit zien als we de natuurlijke 
omstandigheden proberen na te bootsen? Zijn sommige 
soorten wel geschikt om in een gemiddeld aquarium te 
houden?  Willen we wel de natuur nabootsen of geven we 
de voorkeur aan een esthetisch fraai ingericht aquarium.

Tijdens de presentatie passeren meest voorkomende soor-
ten Cichliden de revue. Ook de verschillende gebieden, het 
Malawi en Tanganyika meer uit Afrika en een aantal cichliden 
uit Zuid en Midden-Amerika worden besproken.

U bent van harte welkom!

Uitnodiging





Verslag van de leden-

vergaderingen van 

27 juni en 11 juli jl.

Op maan-
dag 27 juni 
en maan-

dag 11 juli hebben 
we twee vergaderin-
gen georganiseerd 
m.b.t. de voorgeno-
men statutenwijzi-
ging. Deze wijziging 
is nodig i.v.m. het ver-
welkomen van leden 
van MRC  (na de be-
eindiging van de  Bre-
dase vereniging) en het 
aanpassen van de sta-
tuten i.v.m. de nieuwe 
wetgeving,  Wet bestuur 
en toezicht rechtsperso-
nen (WBTR)

Hierbij de notulen van de 
beide vergaderingen.

NOTULEN

van de eerste buitengewone 
algemene ledenvergadering 
van de vereniging: 
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Aquariumvereniging De Siervis, 
gevestigd te Oosterhout, 
gehouden te Oosterhout op 27 
juni 2022

Tot voorzitter van de verga-
dering is conform de statuten 
aangewezen: de heer J. Wilde-
boer, die tot secretaris aanwijst: 
de heer P.D. van der Ark. 

Vergadergerechtigden leden 
De voorzitter opent de verga-
dering en constateert dat: 

- de oproeping van de vergade-
ring heeft tijdig en op de juiste 
wijze plaatsgevonden; 

- de vereniging thans 40 leden 
heeft;

- 19 leden van de vereniging 
zijn ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd; 

- conform het bepaalde in arti-
kel 16 van de statuten van de 
vereniging is voor een rechts-
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geldig besluit tot statutenwij-
ziging vereist dat ten minste 
2/3e van de in de vergadering 
uitgebrachte stemmen vóór het 
voorstel stemmen in een verga-
dering waarin ten minste 2/3e 
van de leden van de vereniging 
vertegenwoordigd of aanwezig 
is;

- er onvoldoende leden aanwe-
zig zijn om rechtsgeldig tot een 
statutenwijziging te besluiten. 

Conform de statuten heeft de 
voorzitter deze vergadering ge-
sloten. Een tweede vergadering 
is vervolgens door het bestuur 
vastgesteld op maandag 11 juli 
2022 te Oosterhout.

NOTULEN

van de tweede buitengewone 
algemene ledenvergadering 
van de vereniging: Aquarium-
vereniging De Siervis, geves-
tigd te Oosterhout,
gehouden te Oosterhout op 11 
juli 2022

Tot voorzitter van de verga-
dering is conform de statuten 
aangewezen: de heer J. Wilde-
boer, die tot secretaris aanwijst: 
de heer P.D. van der Ark.

Vergadergerechtigden leden
De voorzitter opent de verga-
dering en constateert dat:

- de oproeping van de 
vergadering heeft tijdig en op 
de juiste wijze plaatsgevonden;

- op 27 juni 2022 een eer-
ste vergadering is gehouden 
waarin het vereiste quorum niet 
werd behaald;

- de statuten bepalen dat 
afl oop van die vergadering ech-
ter binnen 4 weken na de eer-
ste vergadering een tweede 
vergadering kan worden opge-
roepen, waarin, ongeacht het 
aantal aanwezige leden met 
een meerderheid van 2/3e van 
de uitgebrachte stemmen tot 
de statutenwijziging kan wor-
den besloten.

Bestuur vereniging
Alle in functie zijnde leden van 
het bestuur van de vereniging 
zijn aanwezig of vertegenwoor-
digd. De voorzitter verklaart dat 
het bestuur vooraf in de gele-
genheid is gesteld om advies te 
geven over de vormvoorschrif-
ten van de algemene ledenver-
gadering en de na te noemen 
besluitvorming(en). Het bestuur 
heeft ten aanzien van de vorm-
voorschriften van de algemene 
ledenvergadering en na te mel-
den voorstellen positief geadvi-

seerd.

Voorstellen
Vervolgens stelt de voorzitter 
aan de orde het voorstel om de 
statuten te wijzigen, conform 
een ter tafel liggend ontwerp, 
opgemaakt door Linders Nota-
rissen te Breda, met kenmerk: 
2022H109060LO.

In verband met de voorgeno-
men statutenwijziging stelt de 
voorzitter voor om ieder van 
de medewerkers van voormeld 
notariskantoor alsmede hem-
zelf te machtigen, zo tezamen 
als ieder van hen afzonderlijk, 
de statutenwijziging te passe-
ren, te tekenen en te doen wat 
te dier zake vereist mocht wor-
den.

Besluitvorming
De voorstellen worden in stem-
ming gebracht en 17 aanwe-
zige leden stemmen voor het 
voorstel. De voorstellen zijn 
mitsdien aangenomen.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde 
sluit de voorzitter de ledenver-
gadering.

@@@@@@@
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Het is inmiddels al een lange traditie aan het 
worden, maar ook dit jaar zijn we voornemens 
een Huiskeuring te organiseren. 

We hebben inmiddels ook al de keurmeester vastge-
legd, geen onbekende nl. Adrie Holstein. Ook de da-
tum is inmiddels bekend: 15 oktober.

We vragen u nu al om aan te melden, voor zover dat nog 
niet gebeurd is uiteraard. Aanmelden kan op eenvoudi-
ge wijze door een mail te sturen naar info@desiervis.nl. 
Deelname is gratis uiteraard. Mochten er vragen zijn,
stel ze vooral. We zien uw vragen graag komen en geven
graag antwoord.

De keuring geschiedt volgens de regels die zijn opgesteld
door de NBAT en vastgelegd in de keuringswijzer. Voor 
meer informatie over deze richtlijnen kunt u ook terecht op:

https://www.cbkm.nl/download.html

Voorop staat dat meedoen altijd belangrijker is dan de wed-
strijden vooral dat het leuk en leerzaam moet zijn om mee te 
doen. Dit is onze boodschap elk jaar weer ook aan de keur-
meester.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!

Keuring 
2022
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September 2022

10 september organiseert de 
regiogroep West van de Deut-
sche Killifi sch Gemeinschaft 
een bijeenkomst met lezing in 
Brauereiausschank Franken-
heim aan de Bahnhofstrasse 50 
te Neuss/Holzheim (Duitsland). 
Aanvang 15:00 uur. Meer infor-
matie op www.killi.org

11 september organiseert Rep-
tilica een terrariumbeurs in 
sportcomplex De Estafette aan 
de Helsinkilaan 1 te 2152 KG 
Nieuw-Vennep. Open van 11 
tot 16 uur, toegang € 6,– voor 
volwassenen, 65+ en kinderen 
tot 12 jaar € 4,–. Gratis parke-
ren. Meer informatie op www.
reptilica.nl.

 17 september organiseert 
Poecilia een ledenbijeenkomst 
in dorpshuis De Twee Marken 
aan het Trompplein 5 te Maarn. 

Aanvang 12:30 uur. Meer infor-
matie op www.poecilia.nl.

18 september organiseert Betta 
Splendens de vierde Twentse 
Aqua-Terra Beurs in wijkcen-
trum De Schelf aan het Bin-
nenhof 51 te 7608 KH Almelo. 
Open van 11:00 tot 16:00 uur, 
toegang € 4,–, kinderen tot 
12 jaar gratis. Meer informatie 
volgt op www.bettasplendens.
nl.

18 september organiseert Rep-
tilica een terrariumbeurs in de 
Dudok Arena aan de Arena 303 
te 1213 NW Hilversum. Open 
van 11:00 tot 16:00 uur, toe-
gang € 6,– voor volwassenen, 
65+ en kinderen tot 12 jaar € 
4,–. Meer informatie op www.
reptilica.nl.

25 september organiseren Ter-
ra en Aquatom de Naturaria fair 
ruilbeurs in het bouwcentrum 
van de Antwerp Expo (Hal 3 – 
Inkom 1) aan de J. v. Rijswijc-

klaan 191 te 2020 Antwerpen 
(België). Open van 10 tot 16 
uur, toegang € 10,–. Info: www.
naturaria-fair.be.

Agenda & info 

Het boek over vijvers en wa-
terpartijen is nog verder uitge-
breid. Totaal worden er nu veer-
tig vijvers besproken en zijn er 
ook nog een aantal fotopagina's 
aan toegevoegd. Het resultaat 
van ruim 20 jaar vijverkeuring. 

Dit boek staat nu ook online en 
is alleen te bekijken in NBAT-Di-
gitaal
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Een aquarium in hittegolf

Als ik dit schrijf is het 
buiten 35 C. Binnen 
donker, deuren, ramen 

en gordijnen dicht. En binnen 
daardoor een aangename 24 
C. Dat bracht me ertoe toch 
eens even iets op te schrijven 
over ons zoetwateraquarium 
en temperatuur. Hoezeer moe-
ten we ons zorgen maken over 
onze vissen en planten in tijden 
van een hittegolf?

Laten we beginnen met een al-
oude vuistregel. Hoe groter het 
systeem, hoe stabieler het mili-
eu. Het kost vele jaren om on-
der extreme omstandigheden 
de temperatuur van de diepe 
oceaan snel te veranderen. Dat 
het uiteindelijk toch lukt, blijkt 
uit het smelten van ijskappen 
op de Noord- en Zuidpool door 
de globale opwarming. 

Echter een klein beekje in de 
tropen kan aan het einde van de 
droge periode bloedheet wor-

den en bij inval van de regentijd 
ineens een enorme plons water 
te verwerken krijgen met een 
temperatuurval van soms wel 
10 tot 15 graden. U zult begrij-
pen dat zeevissen daarom een 
andere tolerantie voor tempe-
ratuurschommelingen hebben 
dan vele zoetwatervissen. Maar 
let op, ik heb geen ervaring met 
Tanganyika of Malawi cichliden, 
die meren zullen ook niet heel 
snel van temperatuur verande-
ren. Input van die specialisten 
is van harte welkom. 

Maar vele van onze aquarium-
vissen komen uit kleine tot mid-
delgrote stroompjes en meer-
tjes dan wel poelen. Zij zijn wel 
wat gewend. We moeten er 
rekening mee houden dat ons 
aquarium zich gedraagt als een 
heel klein poeltje. Het zal dus 
bij het weer van vandaag op-
warmen met de omgeving. 

Op het internet en dan met 
name in informatie over discus-
vissen, wordt gesteld dat dis-

cusvissen dan wel 37 C kunnen 
hebben maar de andere vissen 
bij 33 C toch wel in problemen 
komen.  Laten we daarom voor 
de zekerheid die grens aanhou-
den. 

Wat kunnen we dan doen om 
die grens niet te overschrijden? 
Zoals ik bij het begin al stelde. 
Voorkom directe inval van de 
zon in uw aquarium. Als het in 
de vroege ochtend nog koel is, 
laat dan uw huis doorluchten. 
Sluit daarna ramen en deuren 
en natuurlijk de gordijnen. Om 
dan pas bij de volgende koe-
le ochtend weer te luchten. Ik 
heb zo mijn huis en daarmee 
mijn aquarium beneden de 
27-28 graden kunnen houden. 
Natuurlijk kunt u een airco aan-
schaff en, dan gelden er andere 
regels voor de oplossing. Maar 
die hebben we niet allemaal pa-
raat.

Toch nog iets anders om te 
bedenken. Bij verandering van 
temperatuur gaan er nog meer 
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processen in uw aquarium ver-
anderen. Vele bacteriën gaan 
dan sneller of soms ook lang-
zamer groeien. Een bekend 
voorbeeld is blauwe alg, die bij 
hogere temperatuur zich kip-
lekker voelt en sneller groeit. 
Dat komt onder andere door-
dat bij hogere temperatuur af-
val sneller wordt afgebroken 
er dus voor de blauwalg meer 

voeding beschikbaar komt. Bij 
warmte zit er al minder zuurstof 
in het water en vooral ‘nachts 
haalt blauwalg daar nog eens 
extra zuurstof uit. Zorg dus dat 
in de zomer uw aquarium goed 
schoon is en voer heel matig. 
En om niet te vergeten, zorg 
voor voldoende stroming. Stro-
ming laat water nieuwe zuurstof 
opnemen. 

Kortom, met een beetje moei-
te is ons aquarium in tijden van 
hitte goed onder controle te 
krijgen. Ik nodig houders van 
zeewateraquaria en/of Afri-
kaanse cichliden graag uit ook 
hun ervaring hierover te delen.

Peter van der Ark 

HET INKORTEN VAN DE WORTELS
EN HET PLANTEN

Auteur: Ruud van der Horst
Overgenomen uit het blad van AHV De Kempvis 

Afhankelijk van de plan-
tensoort zijn het afsnij-
den van de wortels en 

het inplanten verschillend. Met 
betrekking tot het leven van de 
wortels gelden bij aquarium-
planten andere regels dan bij 
landplanten. Het heeft geen zin 
om de punten af te snijden, op-
dat de wortels zich beter zou-
den vertakken.

Aquariumplanten kunnen dat 
niet, omdat ze na verplaatsen 
de aanwezige wortels afstoten. 
Iedere aquariumplant die uit de 
bodem gehaald wordt, moet 

na het opnieuw inplanten nieu-
we wortels vormen. Hieruit ko-
men ook de groeimoeilijkheden 
voort bij planten die meermalen 
kort na elkaar verplant worden.
In principe kunnen alle wortels, 
zonder nadeel voor de plant, 
afgesneden worden. 

Natuurlijk moeten we bij be-
paalde planten verschillend 
handelen. Alle stengelplanten 
worden als stekken zonder wor-
tels ingeplant en daarom wordt 
het onderste gedeelte van het 
gewas boven de laatste wortels 
afgesneden. Aan de nieuw in-
geplante stengel in de bodem 

groeien meer en krachtigere 
wortels. Het onderste bladpaar 
wordt verwijdert en de stengel
wordt 3 – 5 cm diep en recht 
de bodem in gestoken. In geen 
geval wordt de stengel zonder 
voorbereiding in het harde zand 
gestoken. 

De meeste aquariumplanten 
hebben een stengel met tame-
lijk grote poriën en zijn daardoor 
gevoelig. Bij het in de bodem 
drukken wordt de zachte stam 
beschadigd en rot later weg. 
Met de vinger wordt daarom 
een plantgat gemaakt, de plant 
daarin gebracht en vervolgens 
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zijdelings wat aangedrukt. Ie-
dere stek wordt afzonderlijk in-
gebracht. In een groep worden 
de planten op een afstand van 
minstens de bladomvang ge-
houden. Staan ze te dicht op 
elkaar dan krijgen de bladeren 
onvoldoende licht en sterven 
af.

Bij alle rozetplanten moet een 
belangrijke regel in acht geno-
men worden. Hun hart mag niet 
te diep in de bodem raken, an-
ders ontstaat er geen groei en 
zal de plant verkommeren. Na 
het inzetten mogen alleen de 
wortels en de wortelhals met 
zand bedekt zijn.

De wortels van de kleinere soor-
ten, vooral als ze maar weinig of 
dunne wortels hebben, worden 
niet of nauwelijks afgesneden, 
zodat deze wortels kunnen die-
nen als houvast voor de plant, 
totdat ze nieuwe wortels heeft 
gevormd. Tot deze planten be-
horen de Vallisneria’s, Sagit-
taria’s en de dwerg Amazone-
zwaardplanten.

Van een plant met een krachtige 
wortelstok worden de wortels 
tot op 2 tot 3 cm afgesneden. 
Dan kan men de plant gemak-
kelijker inplanten. De stam 
wordt loodrecht op de bodem 
gehouden en door voorzichtig 

heen en weer te bewegen in de 
bodem gedrukt. Als een grotere 
plant door haar bladeren weer 
gaat drijven en niet in de bodem 
blijft, wordt ze in geen geval 
dieper ingeplant. Ze krijgt wat 
meer houvast als de wortelstok 
wat scheef en dieper wordt in-
gebracht. Is dit niet voldoende 
dan wordt het rhizoom totdat 
het wortel geschoten heeft met 
een steentje verzwaard of met 
een plantenklem vastgezet.

Zieke en zwakke planten groei-
en zelden goed verder. Bij het 
kopen van nieuwe aquarium-
planten letten we daarom goed 
op of de planten gezonde hart-
bladeren hebben, bij stengel-
planten op voldoende lengte 
en dat ze tot onderaan toe ge-
zonde bladeren hebben. Een 
rozetplant moet minstens 5 – 6 
gezonde bladeren bezitten. Het 
is zonder meer zo, dat een ge-
zonde, krachtige, jonge plant 
in het aquarium beter verder 
groeit dan een overmatig grote 
plant met veel blad.

Hebben we nu ons aquarium 
ingeplant volgens de normen, 
dan kunnen we nu alleen maar 
een beetje geduld uitoefenen 
alvorens de eerste planten gaan
groeien. Aanvankelijk zullen we 
het maar een kale boel vinden 
en hebben we de neiging om 

nog meer planten bij te voe-
gen maar dit is verkeerd. Hou 
het bij enkele mooie planten-
groepen en het is zoals in een 
tuin. In een nieuw aangelegde 
tuin moet je het pas geplante 
boompje ook zoeken, maar na 
tien jaar is dit "boompje" mis-
schien al te groot voor de tuin. 

Zorg er ook voor dat zweef-
vuil en losgeraakte planten en 
blaadjes verwijderd worden. 
Reinheid is het beste wapen te-
gen algen.

Wil je een gezonde planten-
bak dan is het zeer belangrijk 
om regelmatig 10 à 20 % van 
de waterinhoud te verversen. 
Op deze manier komen op na-
tuurlijke wijze vanzelf sporene-
lementen bij. De beste prepa-
raten en meststoff en bevatten 
nooit alle stoff en die we in na-
tuurlijk water vinden. Daarom 
volg de natuur en ververs op 
tijd water. Regelmatig dan nog 
wat ijzer toevoegen en succes 
is verzekerd.

Nog een goede tip voor de lief-
hebbers onder ons die een lotus 
plant in hun aquarium hebben. 
Geregeld drijfbladeren snoeien 
anders nemen deze te veel licht 
weg voor de andere planten.

@@@@@@@
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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




