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Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor een verenigingsavond 
over:  

onze eigen 
aquariumplanten

Datum: Maandag 3 oktober 2022, 
Aanvang: 20.00 uur,

Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

Het thema aquariumplanten komt geregeld voor-
bij in het programma van De Siervis. Wat we 
hierbij echter nog missen zijn de planten die we 

zelf als leden van de vereniging houden. We hebben al-
lemaal de ervaring dat er planten zijn die goed groeien 
terwijl andere soorten het maar niet willen doen. Terwijl bij 
andere leden dezelfde plant prima groeit. Hoe komt dat? 

We hebben verschillende leden gevraagd eens wat foto’s 
van hun planten te sturen onder omstandigheden dat ze 
het wel of juist niet doen. We gaan dit op 3 oktober met 
jullie doornemen en hopen zo te komen tot beter inzicht in 
de voorwaarden voor groei van onze soorten.

U bent van harte welkom!

Uitnodiging





Verslag van de leden-

bijeenkomst van 

5 september jl.

Deze avond 
had iets 
bijzonders. 

Voor het eerst wa-
ren de leden van 
MRC na het samen-
gaan met De Siervis 
bij onze verenigings-
avond. Het was daar-
om ook jammer dat in 
totaal slechts 16 per-
sonen aanwezig wa-
ren. Dat zijn we niet ge-
wend en we hopen van 
harte dat dit meer gaat 
worden. 

En aan de spreker zal 
het niet gelegen hebben. 
Adrie van Holstein is meer 
dan een bekende en een 
groot kenner van speciaal 
aquaria. En daar ging zijn 
lezing ook over. 

Adrie begon met een be-
langrijke stelling. We moeten 
niet meer praten over spe-
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ciaal aquaria, maar meer over 
streek aquaria. In een streek 
aquarium leven dieren en plan-
ten die ook daadwerkelijk in de 
natuur samen voorkomen. Wat 
is de waarde van de term In-
dia-aquarium of Borneo aqua-
rium? Deze landen of eilanden 
zijn groter dan Europa. Soorten 
die samen gezien worden in 
zo’n speciaal aquarium, leven 
in de praktijk duizend kilome-
ters van elkaar. Je hebt dan 
meer een gezelschapsaquari-
um van India. 

Een tweede stelling van Adrie, 
en ik kan het daar wel mee  
eens zijn, is dat een biologisch 
evenwicht in een aquarium een 
utopie is. Daar is het altijd te 
klein voor. Met kunst en vlieg-
werk voorkomen we meer dat 
de  zaak uit de hand loopt. En 
meer moeten we eigenlijk ook 
niet willen.

Ten slotte had Adrie een derde 
boodschap. We moeten stop-
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pen met alle rare kweekvor-
men en kleurvormen in onze 
“streekaquaria”. Van vele soor-
ten, zoals maanvis, discusvis 
en Tropheus moori zijn er meer-
dere kleurvarianten in het wild. 
En dat is ook een prima situa-
tie. Maar daar moeten we het 
bij laten en alle rariteiten zien 
uit te  bannen. 

Maar dan toch gekomen bij de 
speciaal aquaria. Vaak wordt dit 
als synoniem beschouwd van 
een cichliden aquarium. Dat is 
natuurlijk niet zo. Dan kom je 
natuurlijk weer bij dat streeka-
quarium, maar je kan best een 
speciaal aquarium van labyrint 
vissen of zalmen hebben. Maar 

de praktijk laat toch zien dat het 
vaak toch die cichliden zijn.  Hij 
liet vele (hele mooie) voorbeel-
den en ook fi lmbeelden uit de 
natuur zien. Malawi, Tanganji-
ka, Amazone. Wij maken onze 
aquaria veel mooier en geor-
dender dan de natuur is. De 
natuur is vaak niet anders dan 
zand, modder, takken, blade-
ren en stenen. Planten zijn er 
natuurlijk, maar niet in mooie 
bosjes. 

En die natuur is niet altijd wat 
de keurmeester denkt dat hij 
is. In de Oost-Afrikaanse me-
ren barst het van stukken hout 
van omgevallen bomen en af-
gevallen takken. Ook groeien er 

meer soorten waterplanten dan 
we denken. Vallisneria desis-
purulata, Hydrilla, hoornblad, 
Potamogeton.

Natuurlijk ging dit gepaard met 
vele voorbeelden van geschikte 
en minder geschikte soorten.  
Daarbij ook een waarschuwing. 
We weten lang niet altijd hoe 
groot onze vissen in de natuur 
gaan worden. Maar vele soor-
ten worden rustig 40 of 70 cm 
in het wild. En worden dat soms 
ook bij ons. U bent maar beter 
voorbereid. 

Peter van der Ark

Landelijke keuring 
NBAT

De Landelijke keuring wordt op dit moment ook uitgevoerd door het College 
bondskeurmeesters. Zij reizen het hele land door om bij de liefhebbers thuis 
hun aquaria te keuren. Met twee keurmeesters brengen zij bijvoorbeeld in 

kaart hoe het biologisch met het aquarium gesteld is en hoe het technisch alle-
maal geregeld is. Beide keurmeesters maken daar een prachtige presentatie van 
en tonen die u graag op 19 november 2022 in Dorpshuis De Twee Marken, Tromp-
plein 5  3951 CR Maarn. Vlakbij het station en gratis parkeren voor de deur.
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De afgelopen maanden zijn we bezig geweest, 
na de beide extra ledenvergaderingen in juni 
en juli, met het wijzigen van de statuten. Dit 

moest gebeuren om twee redenen:

-Met deze statuten voldoen we aan de eisen van de 
nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van ver-
enigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels 
opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en 
aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorko-
men dat wanbestuur, onverantwoordelijk fi nancieel be-
heer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere onge-
wenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Aan deze verplichting is nu voldaan met deze wijziging. 

- Maar wellicht nog belangrijker is dat we met het opne-
men van een artikel in de statuten ook de weg hebben vrij-
gemaakt voor de leden van de voormalige vereniging MRC 
Breda zich bij ons aan te sluiten. In het kort komt het er op 
neer dat zij met behoud van alle opgebouwde rechten en ver-
diensten lid kunnen worden van De Siervis.

Daarom willen wij hen van harte welkom heten en hopen dat 
zij een mooie tijd in onze vereniging tegemoet gaan. 

WELKOM!

Welkom & 
Statuten
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Oktober

Op zaterdag 15 oktober 
organiseert Killi Fish 
Nederland een leden-

bijeenkomst met lezing, lote-
rij en visbeurs in dorpshuis De 
Twee Marken aan het Tromp-
plein 5 te Maarn. Aanvang 
13:00 uur. Meer informatie op 
www.killifi shnederland.nl.

Vanaf vrijdag 22 tot en met zon-
dag 30 oktober organiseert de 
Société Aquariophile Wallonne 
de tentoonstelling “Aqua SAW 
2022” getiteld “Biotopen in ge-
vaar” in hun lokaal aan de Rue 
de Deminche 15 te 5150 Frani-
ère (België). Open van 10:00 tot 
18:00 uur, in het weekend tot 
20:00 uur en op vrijdagen tot 
21:00 uur, toegang € 2,–, kin-
deren tot 12 jaar gratis. Meer 
informatie op www.saw-namur.
be.

Op zondag 23 oktober organi-
seert Dendrobatidae Nederland 
een DN kikkerdag in ‘t Veerhuis 
aan de Nijemonde 4 te Nieu-
wegein. “Naast een zeer divers 
aantal kikkersoorten treft u op 
onze kikkerdag ook verschillen-
de materialen voor de terrariu-
minrichting en zelfbouw. Er is 
altijd een breed aanbod tropi-
sche planten, voedseldieren en 
bodembedekking voorradig.” 
Open van 12:00 tot 15:00 uur, 
toegang € 7,50, gratis voor le-
den van Dendrobatidae Neder-
land. Meer info op www.gifkik-
kerportaal.nl.

Op zondag 23 oktober organi-
seert TER een terrariumbeurs 
in buurthuis De Vierde Zaal aan 
de Driebeekstraat 2 te 9050 
Gentbrugge (België). Open van 
11:00 tot 15:00 uur, toegang € 
5,–, kinderen tot 12 jaar gratis. 
Gratis parkeren. Meer informa-
tie op www.vhm-events.com.

November

Op zaterdag 5 november orga-
niseert IRG-Nederland, de Ne-
derlandse afdeling van het In-
ternationaal Regenboogvissen 
Gezelschap een bijeenkomst 
met ruilbeurs en lezing, locatie 
volgt nog. Open vanaf 13:30 
uur met gelegenheid voor het 
uitwisselen van vissen en plan-
ten, het programma begint om 
14:00 uur. Toegang gratis. Meer 
informatie via website www.
irg-nederland.nl.

Op zaterdag 5 november orga-
niseert de regiogroep West van 
de Deutsche Killifi sch Gemein-
schaft hun “killipotpourri”, een 
bijeenkomst met korte lezingen 
uit de groep en een tombola in 
Brauereiausschank Franken-
heim aan de Bahnhofstrasse 50 
te Neuss/Holzheim (Duitsland). 
Aanvang 15:00 uur. Meer infor-
matie op www.killi.org

Agenda & info 



Op zondag 6 november organi-
seert TER een terrariumbeurs in 
Ontmoetingscentrum Rapertin-
gen aan de Luikersteenweg 395 
te 3500 Hasselt (België). Open 
van 11:00 tot 15:00 uur, toe-
gang € 5,–, kinderen tot 12 jaar 
gratis. Gratis parkeren. Meer 
informatie op www.vhm-even-
ts.com.

Op zondag 13 november orga-
niseert De Siervis Leuven de 
28e “Dag van de Kweekcen-
trale,” de grote hobbybeurs op 
een nieuwe lokatie: gemeen-
schapscentrum Bosstraat aan 
de Bosstraat 28 te 3012 Wilsele 
(België). “Zoals steeds kan je 
ook nu weer kiezen uit een ruim 
aanbod aan vissen, planten en 
aquariummateriaal, U aange-
boden door bekende stand-
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houders uit binnen- en buiten-
land.” Open van 10:00 tot 16:00 
uur. Meer informatie op www.
desiervis.be.

Op zondag 13 november orga-
niseert Reptilica een terrarium-
beurs in de Emergohal aan de 
Langs de Akker 3 te 1186 DA 
Amstelveen. Open van 11:00 
tot 16:00 uur, toegang € 6,– 
voor volwassenen, 65+ en kin-
deren tot 12 jaar € 4,–, gratis 
parkeren. Meer informatie op 
www.reptilica.nl.

Op zaterdag 19 november or-
ganiseert Poecilia een ledenbij-
eenkomst in dorpshuis De Twee 
Marken aan het Trompplein 5 
te Maarn. Aanvang 12:30 uur. 
Meer informatie op www.poe-
cilia.nl.

Op zaterdag 26 en zondag 27 
november organiseert de So-
ciété Aquariophile Wallonne 
hun herfstbeurs aan de Rue 
Deminche 15 te 5150 Franiè-
re (België). Open van 10 tot 16 
uur, toegang € 1,–, kinderen tot 
12 jaar gratis. Meer informa-
tie op www.saw-namur.be.Op 
zondag 27 november organi-
seert TER “Nederlands groot-
ste terrariumevenement” in het 
Expo Center aan de Meidoorn-
kade 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 parke-
ren. Meer informatie op www.
vhm-events.com.
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Vissen blijken enorme praters 
te zijn

Je dacht dat sommige men-
sen je de oren van het hoofd 
kletsen? Vissen kunnen er 
ook wat van.

Er wordt behoorlijk wat 
gekletst onder de gol-
ven. Tot die opmerkelijke 

conclusie komen onderzoekers 
in een nieuwe studie, gepubli-
ceerd in het vakblad Ichthyo-
logy & Herpetology. Bekend 
was dat sommige vissen ge-
luidjes maken. Maar nu blijkt 
dat de meeste echt enorme 
‘praters’ zijn.

Geluiden
Dat sommige vissen af en toe 
wat klanken voortbrengen, is 
zoals gezegd niets nieuws. 
“Dat weten we eigenlijk al heel 
lang,” vertelt onderzoeker Aar-
on Rice. “Het geluid dat deze 
vissen maken werd echter altijd 
gezien als zeldzame eigenaar-
digheden. En dus besloten we 
te bestuderen of dit inderdaad 

eenmalige aangelegenheden 
zijn, of dat vissen veel vaker 
met elkaar praten.”

Studie
In de studie bestudeerden de 
onderzoekers straalvinnigen; 
een omvangrijke en diverse 
klasse van gewervelde vissen 
die zo’n 99 procent van ’s we-
relds bekende vissoorten uit-
maken. Vervolgens bogen ze 
zich over bestaande opnames 
van visgeluiden en weten-
schappelijke artikelen die deze 
fenomenen beschrijven. Ook 
bestudeerden ze de anatomie 
van een vis; zijn ze überhaupt 
uitgerust met organen die het 
voortbrengen van geluid moge-
lijk maken? “Dankzij decennia 
van fundamenteel onderzoek 
naar de evolutionaire relaties 
van vissen, kunnen we nu goed 
onderzoeken hoe verschillen-
de functies en gedragingen zijn 
geëvolueerd in de ongeveer 
35.000 bekende vissoorten,” 
aldus onderzoeker William Be-
mis.

Communicatie
Het leidt tot een verrassen-
de ontdekking. Want het team 
stuitte op maar liefst 175 fa-
milies – tweederde van de vis-
soorten – die communiceren 
door middel van geluid. En dat 
is niet iets van tegenwoordig. 
Door de stamboom van vissen 
te onderzoeken, ontdekten de 
onderzoekers dat communica-
tie al miljoenen jaren een be-
langrijke rol speelt. Sommige 
vissen ‘praten’ zelfs al minstens 
155 miljoen jaar!

Het lijkt er dus op dat vissen je 
de oren van het hoofd kletsen. 
Een verrassend nieuw inzicht. 
“Communicatie door middel 
van geluid wordt vaak over het 
hoofd gezien bij vissen,” zegt 
onderzoeker Andrew Bass. 
“Dat komt waarschijnlijk omdat 
vissen niet gemakkelijk te horen 
of te zien zijn. Daarnaast heeft 
wetenschappelijk onderzoek 
naar akoestische communica-
tie onder water zich voorname-
lijk gericht op walvissen en dol-
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fi jnen. Maar vissen hebben ook 
stemmen.”

Gespreksonderwerpen
Waar vissen het over hebben? 
Vrijwel over dezelfde dingen als 
wij: seks en eten. Volgens Rice 
proberen vissen door middel 
van geluid een partner aan te 
trekken, een voedselbron of ter-
ritorium te verdedigen of laten 

ze met voortgebrachte klanken 
weten waar ze zijn.

De onderzoekers zijn van plan 
om de geluiden die vissen 
maken te blijven bestuderen. 
“Onze studie laat zien dat zo-
veel meer dieren communice-
ren dan gedacht,” stelt Rice. 
“Meer dan we ooit voor moge-
lijk hadden gehouden. Daar-

naast kunnen vissen echt alles. 
Ze ademen lucht, ze kunnen 
vliegen, ze eten van alles en 
nog wat én maken geluid. Op 
dit moment kan niets me meer 
verbazen.”

Bron: 
Vivian Lammers 

Scientas.nl

Slakken voor en tegen

De reden waarom ik dit 
schrijf is dat op alle 
forums, in het Green 

Board van Dennerle, deze ‘roep 
om hulp’ steeds weer klinkt: 
‘help, ik heb slakken’ en nadat 
ik op dergelijke berichten blijf 
reageren, maar soms de tijd 
en steeds minder de wens heb 
om steeds weer hetzelfde aan 
iedereen te schrijven, begin ik 
een poging om dat in vorm te 
brengen, om het vermoeiende 
probleem niet steeds opnieuw 
te hoeven herschrijven!

Ik wil erop wijzen dat er al meer 

dan genoeg over dit onderwerp 
is geschreven. Er is veel te vin-
den op www.drta.de in het ‘ar-
tikelarchief’‘, maar helaas doen 
velen niet de moeite om zich 
een weg te banen door verdere
links.

Dus, laat me beginnen.

Slakken bevinden zich onver-
mijdelijk in elk nieuw bassin, 
want men neemt ook slakken-
eieren mee met huisplanten en 
waterplanten, die men koopt. 
Er zijn veel verschillende soor-
ten slakken: bellenslakken, 
posthoorns, dakslakken (ook 

liefdevol Nöppis genoemd), 
bordslakken, appelslakken. Li-
teratuur over hen en foto’s van 
hen zijn te zien op www.wirbel-
lose.de.

Over de verzorging van de slak-
ken schrijf ik niet. De mensen 
die van slakken houden, som-
migen hebben zelfs slakken 
omdat ze deze dieren leuk vin-
den en ik hoef niets te vertellen 
over het nut en de schoonheid, 
dat weten ze zelf.

Dus: de slakken die met de 
planten zijn gekocht, overleven 
ook in elk nieuw bassin. En zelfs 
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in een nieuw gebouwd bassin 
zal je kleintjes genoeg vinden 
die zich vermenigvuldigen in de 
eerste paar weken na hun aan-
komst. Net nadat de planten 
zijn geplant, worden veel bruine 
bladeren gevormd, die de slak-
ken graag eten (die anders in 
het bassin zouden rotten).

Twee stappen verder
- Bassin heeft de nitrietpiek 
overleefd - de eerste vissen zijn 
er.

- Er wordt goed gevoerd, de 
vissen zien er zo hongerig uit en 
binnen de kortste keren komt 
de eerste ‘hulpvraag’.

Vooral beginners vinden het 
moeilijk om de hoeveelheid 
voedsel te geven die hun vis-
sen nodig hebben. Wat gewoon 
te veel is, eten de slakken (wat 
goed is, anders zou het overge-
bleven voedsel bederven en het 
water belasten) en dus komt 
het er gewoon op neer dat de 
slakken goed gevoed zijn en 
voldoende nakomelingen pro-
duceren. Dus... nu zijn er te veel 
slakken (waar de ‘teveel’ ook 
een vrij persoonlijk ding is).

De eerste vragen over de ver-
nietiging van de ‘pestgeesten’ 
doen zich voor. Laten we kort 
de meest voorkomende vragen 

beantwoorden.

1. gif: welke maakt niet uit. 
Maar het doodt niet alleen de 
slakken, maar ook veel vissen 
en ook de bacteriën, die be-
langrijk zijn voor een goed func-
tionerend aquarium. Bovendien 
belasten de dode slakken het 
bekken, wat op zijn beurt kan 
leiden tot een mega-algengroei 
(blauwalg).

2. Slakkenval: is kant en klaar 
te koop, maar is ook het meest 
geschikt om kleine vissen aan 
te trekken, vooral bodemvissen 
zoals meerval, modderkruipers. 
Zelfs middelgrote vissen kun-
nen meedoen, maakt niet uit. 
Als ze niet sterven van shock, 
dan bij de poging om de vis uit 
de val te bevrijden, met onnodi-
ge stress voor de vis en voor de 
aquariaan. Probeer een slak-
kenval onder water te openen 
zodat er niets met de vis ge-
beurt. Geloof me, de vingers 
beginnen te trillen en meestal 
is de ‘gevangen’ hoeveelheid 
slakken de stress niet waard.

3. Kogelvissen: ze eten zelfs 
slakken, dus ze willen met hun 
tanden stunten. Meestal brak-
watervissen. Ook moet er een 
constante voorraad slakken 
zijn. Wat als alle slakken wor-
den gegeten? Heb je altijd ge-

noeg slakken voor de kogelvis?

4. Roofslak: eet slakken. Deze 
dieren zijn niet heel erg groot, 
zijn erg hongerig naar beweging 
en pakken af en toe vissen.

5. Huur een vis: vaak gehoord, 
maar wil je echt vissen om con-
stant opnieuw besmet te wor-
den? Bovendien vind ik het 
onverantwoordelijk om van een 
levend wezen een probleemop-
losser te maken voor wat je zelf 
verprutst hebt.

Dus dat waren de dingen, de 
tips die je altijd krijgt aanbevo-
len. Alle vijf zijn niet zo gewel-
dig, als je er echt over nadenkt. 
Je moet weten dat het aan jou 
alleen is of de slakken het over-
nemen, of dat het consistent is. 
Ook in aanmerking genomen 
dat slakken veel nuttige eigen-
schappen hebben? Of ben je 
gewoon overstuur door alle 
slakken?

- Ze eten algen, overtollig voed-
sel.

- Als een vis onopgemerkt sterft, 
wordt deze snel gedemonteerd 
en belast het water niet.

- Dode plantenbladeren wor-
den geëlimineerd.





Slakken helpen u dus het aqua-
rium goed te laten werken zo-
dat het water nietvzo gemakke-
lijk bederft.

Oké... We zijn zover dat je slak-
ken in je aquarium accepteert, 
maar het is (waarschijnlijk door 
jou, je voeding) teveel gewor-
den. Je kunt ze vangen. Dit be-
tekent dat je een beetje uithou-
dingsvermogen moet tonen, 
maar het werkt.

Slakken zijn vraatzuchtig, dus 
ze zijn gemakkelijk te voeren. 
Als je veel meervallen hebt, 
wordt het een beetje moeilijker, 
maar het is te doen.

1. Bord met voedseltablet ‘s 
avonds na het licht in het bas-
sin, ‘s morgens voor het licht 
met slakken eruit halen.

2. Salade, gesneden plakjes 
komkommer op het oppervlak, 
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vervolgens eruit halen met slak-
ken.

3. Leg wat voedseltabletten op 
de grond, kijk na een uur en 
haal de slakken weg.

4. Aardappel werkt zeer goed. 
Dit is zo met alle groenten, 
maar wie meervallen heeft, 
moet groenten kiezen waar 
meervallen niet van houden, 
bijvoorbeeld aardappelen en 
wortels. De vindingrijkheid is 
niet beperkt, probeer wat het 
beste bij u past. Maar elk van 
de mogelijkheden moet conse-
quent enige tijd worden uitge-
voerd, anders lukt het niet.

Dus: nu worden slakken gevan-
gen, wat doen we ermee? Het 
zijn levende dieren toch? En 
verdienen het om als zodanig te 
worden behandeld. In het toilet, 
uitdrogen of in de rotzooi is niet 
goed. Veel vissen eten graag 

geplette slakken. Dus voer de 
soep. 

Het was nogal een spontaan 
verhaal, opgekomen tussen 
het water wisselen en slakken 
vangen. Zo is het tot stand ge-
komen. Ik maak in geen geval 
aanspraak op volledigheid. Er 
zijn zeker andere methoden 
die aanvaardbaar zijn voor ie-
dereen. Een beetje nadenken, 
vooruit denken zal waarschijn-
lijk geen pijn doen en misschien 
zien we slakken niet langer al-
leen als vijanden, maar als on-
derdeel van een goed functio-
nerend aquarium.

En wie weer boos wordt over 
de vele slakken: hij moet ge-
woon niet teveel voeren.

Marion Philip-Bogg. 
Tekst en foto uit Aquavo.
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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




