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Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor de uitslag van de:

Keuring 2022
Datum: Maandag 7 november 2022

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

Op deze avond presenteren we u de resultaten 
van de keuring, die heeft plaatsgevonden op 
15 oktober jl. Tot en paar jaar geleden wat dit 

haast een vanzelfsprekendheid. Maar we weten met co-
rona in ons achterhoofd inmiddels wel beter. Daarom zijn 
we  blij dat ook dit jaar de keuring door mocht gaan. Dit 
keer met 7 deelnemers. 

Samen met Keurmeester Bram Rozier zijn we weer langs 
een deel van onze leden gegaan om de kwaliteit van onze 
aquaria te bekijken. En natuurlijk komt hij de resultaten be-
spreken tijdens onze verenigingsavond van 7 november.

Dus heten we u graag van harte welkom. Zeker een avond 
om eens wat aquaria van onze leden te kunnen bekijken. 
Een bron van inspiratie...

U bent van harte welkom!

Uitnodiging





Verslag van de leden-

bijeenkomst van 

3 oktober jl.

Over planten 
die  het (niet) 
doen.

De avond was 
weer eens 
goed be-

zocht en dat deed 
ons goed. We waren 
bang dat na corona, 
de leden de weg naar 
het MEK niet meer 
konden vinden.  We 
hadden de avond voor-
gesteld als 
een doe-
a v o n d . 
“Doen” was 
in dit geval 
dan meer 
praten, maar 
Sjaak was 
ook letterlijk 
aan de slag 
gegaan en 
had vele plan-
ten uit zijn bak 
meegenomen om de leden 
de gelegenheid te geven de 
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opgedane kennis in de praktijk 
te brengen. 

Peter had de foto’s die door 
de leden waren aangereikt op 
een rij gezet, aangevuld met 
wat historische foto’s. De kern-
vraag van de avond was, waar-
om doen bepaalde planten het 
wel en anderen niet. Het werd 
een zeer boeiende en ook hele 
gezellige discussie. Het is wat 
moeilijk om alles wat er bespro-
ken is op een rij te zetten, maar 

ik wil een po-
ging wagen:

De meeste van 
onze planten in 
het aquarium 
zijn niet 100% 
waterplant. Vele 
soorten zijn 
moerasplanten 
die ten minste 
een deel van het 
jaar in de natuur 

op droge grond groeien. Theo 
had 2 voorbeelden aangereikt. 
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Het inlandse penningkruid dat 
bij hem in een bak met vochtige 
aarde heel goed  groeit. Tegelij-
kertijd staat hij prachtig onder 
water bij Sjaak. Penningkruid is 
een plant die we vaak aan de 
oever zien groeien en dan ook 
op de oever kruipt. 

Een ander voorbeeld is Lobelia 
cardinalis, die mooi rood kan 
bloeien in onze tuinen, maar in 
het aquarium een hele andere 
bladvorm krijgt en leuk is om 
straatjes mee te maken. Doen 
deze planten het niet goed, zet 
ze dan eens op het land om in 
een moerascultuur en splits de 
wortelstokken. Je ziet dan dat 
ze zich snel vermeerderen. Je 

kunt ze dan gewoon weer terug 
poten. Ook het Leidse plantje 
doet hetzelfde en kan woeke-
ren in je tuin.

Voor de bovenstaande planten 
en voor vele andere  “moeras-
planten” geldt dat ze de mees-
te voeding met de wortels op-
nemen. Zorg dan ook voor die 
voeding. In de natuur staan 
ze vaak in de modder die heel 
voedselrijk is. Als voorbeeld 
werd de hele groep van Crypto-
corynen behandeld. Hele dank-
bare planten uit Azië. Maar ook 
weer moerasplanten. Helaas 
zijn daarvan een aantal mooie 
soorten zoals  C. blassi en C. 
ciliata in de vergetelheid ge-

raakt en dat is zeer jammer. Je 
kunt de crypto’s ook makkelijk 
vermeerderen door hun wortel-
stokken in stukjes te knippen en 
die in moerascultuur op te laten 
komen. Dan moet je ook doen 
als ze verslijmen. Een jammer-
lijke eigenschap van crypto’s 
als ze worden overgezet in een 
aquarium met een andere wa-
tersamenstelling. Als ze verslij-
men, haal dan snel de wortel-
stokken uit de bodem en laat ze 
in moeras weer opkomen. 

Een ander onderwerp was het 
feit dat verschillende soorten 
planten nu eenmaal een ander 
milieu vragen. Het voorbeeld 
van Valisneria werd behandeld. 

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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In de bak van Peter met een pH 
van 7,5 groeit hij de pan uit. In 
de bak van Ina, met een pH van 
6, wil hij maar niet groeien. Als 
je dus zacht en zuur water hebt, 
moet je gewoon Valisneria niet 
willen houden. En zo zijn er 
meer soorten. Sjaak noemde in 
dit verband de vaantjesplant en 
ook de “ouderwetse” Namop-
hila stricta. 

Veel aandacht ook voor de 
zwaardplanten (Echinodorus). 
Prachtig in sommige bakken, 
armetierig bij anderen. Een 
gouden regel van deze groep 
bestaat niet maar de volgende 
suggesties zijn waardevol:
• Zorg voor zeker 10 cm dikke 

bodemgrond. Liever zand 
dan grind.

• Doe turf, klei en andere voe-
ding bij de wortels.

• Zorg dat de rozet (centrale 
plaats waaruit de bladeren 
groeien) boven de bodem 
uitsteekt.

• Haal soms de hele planten 
uit de bodem. Snijd de wor-
tels tot 5 cm af en poot op-
nieuw in voedselrijke grond.

Vervolgens zijn we eens gaan 
kijken naar planten die het vaak 
wel goed doen omdat ze best 
wel tolerant zijn: Rotala rotun-
difolia  (prachtig groeiend in de 
bak van Rinaldo zonder CO2 en 
in leidingwater), Belgisch groen 
(komt niet uit België net zoals 
het Leidse plantje niet uit Lei-
den komt), en eikenbladvaren 
die ook prachtig als drijfplant is 

te gebruiken en dan een grote 
bos wortels vormt. Ook deze 
makkelijke soorten zijn prach-
tig en misstaan in geen enkel 
aquarium.

Er kwamen nog vele andere 
wetenswaardigheden aan bod 
en we hebben nog volop foto’s 
over. Genoeg dus voor nog een 
avond. De aanwezigen waren 
weer heel wat kennis rijker. We 
hopen dat dit voor diegenen die 
er niet bij konden zijn een goed 
argument is om naar de avon-
den te komen.

Peter van der Ark
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Het jaar 2023 nadert, volgend jaar bestaat De 
Siervis 45 jaar. Destijds, in februari 1978, be-
sloten een aantal enthousiaste aquarianen in 

Rijen om een vereniging op te richten. In eerste in-
stantie voor Gilze-Rijen en omgeving. Maar na de ver-
huizing in 1989 naar Oosterhout, werden we steeds 
meer een vereniging die ook regionaal actief werd.

In de loop der jaren mochten we leden verwelkomen 
van voormalige Paramecium uit Waalwijk en onlangs 
hebben we leden van MRC Breda ook van harte welkom 
mogen heten.  Zo zijn we gegroeid van een lokale ver-
eniging naar een aquariumvereniging met een regionale 
functie. Dat is bijvoorbeeld ook zeker te merken aan de 
huiskeuring dit jaar. We hebben zo’n 160 km gereden om 
alle deelnemers te bezoeken. 

Aan de ene kant is het mooi om alle aquariumliefhebbers 
onderdak te geven, om zo gezamenlijk onze hobby te be-
leven en uit te dragen. Aan de andere kant zien we juist in 
deze tijd de verenigingen in het land uitgedund worden. Een 
zorg. Daarom zien we het zeker als onze taak, onze mooie 
hobby uit te dragen. En dat het lid zijn van een vereniging wel 
degelijk meerwaarde heeft. 

Daarom ook weer een tentoonstelling in het voorjaar van 
2023. Inmiddels een traditie, in het MEK in Oosterhout. Eens 
in de 5 jaar willen we graag laten zien hoe mooi onze hobby 
is. En natuurlijk hopen we op de medewerking van onze leden. 

Dus vandaar de vraag:

Mogen we ook deze keer een beroep op u doen?

45 jaarDe Siervis
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November

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-
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.

Agenda & info 
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Energie besparen: 
noodzakelijk en 
goed mogelijk

Bron: VDA Aktuell 4 2022
Vertaling en aanvulling: Kees de 
Jong

Energiebespaartips 
voor het aquarium

Al jarenlang wordt ge-
sproken over de nood-
zaak om zo zuinig mo-

gelijk met het verbruiken van 
energie om te gaan. Was het 
milieu jarenlang de belangrijk-
ste reden om je hier mee bezig 
te houden, tegenwoordig vor-
men ook de exploderende ener-
gieprijzen een belangrijke reden 
om het energieverbruik kritisch 
onder de loep te nemen. 

Ook het aquarium wordt (te-
recht) bij deze analyse betrok-
ken. Een tropische aquarium 
in een gematigde klimaatzo-
ne kost nu eenmaal stroom en 
door de stijgende prijzen ne-
men de kosten toe. De verlich-
ting, verwarming en het fi lter 
verbruiken allemaal stroom en 

zijn noodzakelijk voor een goed 
onderhouden aquarium.

In het tijdschrift van het Duitse 
tijdschrift vdaaktuell staan zes 
tips. Misschien niet allemaal 
toepasbaar, maar het kan geen 
kwaad om er over na te denken.
Het is zonde om onnodig veel 
energie te gebruiken.

1 Plaats het aquarium in een 
warme kamer

Hoe kleiner het verschil met 
de omgeving waarin het aqua-
rium geplaatst worden, des te 
minder stroom is er nodig voor 
de verwarming. Het aquarium 
moet echter niet meerdere uren 
in het volle zonlicht geplaatst 
worden. De beste plaats is een 
centraal verwarmde ruimte. 
Vaak zal dit de woonkamer zijn.

2. Goed isoleren

Om afkoeling tegen te gaan, is 
isolatie van de bodem en de zij-
wanden van het aquarium een 

goed idee. Als het aquarium te-
gen een muur staat, is het een 
prima idee om een plaat piep-
schuim (tempex) tussen het 
aquarium en de muur te plaat-
sen.

Ook de zijkanten kunnen wor-
den voorzien van tempex. Toen
ik nog studeerde en niet veel 
geld had, bedekte ik bij afwe-
zigheid de voorkant ook nog 
met een tempex plaat die ik 
met klittenband aan het tempex 
aan de zijkant bevestigde. Dat 
ziet er echter niet fraai uit.

3. Deksel er op

Afdekken van het aquarium 
zorgt er in de eerste plaats voor 
dat het water niet verdampt. 
Daarnaast voorkomt het ook 
dat veel warmte verloren gaat.

4. Moderne techniek

Als verlichting zijn tegenwoor-
dig LED oplossing beschikbaar 
die veel effi  ciënter met stroom 
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omgaan dan de eerdere oplos-
singen. Ook moderne fi lters en
pompen verbruiken veel minder 
stroom dan oudere apparaten. 
Alle apparaten moeten afge-
stemd zijn op de grootte van 
het aquarium. Bij een keuze 
voor te zware apparatuur wordt 
onnodig veel energie verbruikt. 
Overcapaciteit kost nu eenmaal 
onnodig geld.

5. Geen verwarming in de zo-
mer

’s Zomers is het water door de 
luchttemperatuur al vaak 20°C. 
De stekker van de verwarming 
kan dan uit het stopcontact. 
Overigens is een koelere perio-
de voor de meeste vissen geen 
enkel probleem.

6. Oud water goed gebruiken

Het aquariumwater moet regel-
matig worden ververst. Giet het 

oude aquariumwater niet door 
de gootsteen, maar gebruik 
het om de kamer- of tuinplan-
ten van water te voorzien. Naar 
mijn idee vormen zijn de extra 
voedingsstoff en in het aquari-
umwater prima voedingsstof-
fen voor de planten.

Natuurlijk kunnen bovenstaan-
de tips helpen bij het verminde-
ren van het energieverbruik van 
het aquarium. Naar mijn idee is 
het ook prima mogelijk om een 
fraai aquarium op kamertempe-
ratuur met eenvoudige techniek 
in te richten. Natuurlijk moet je 
dan even nagaan welke vissen 
en planten onder deze omstan-
digheden gehouden kunnen 
worden, maar bij onderzoek zal 
blijken dat dit er best veel zijn. 

Naar mijn idee worden veel 
aquariumvissen toch al te warm 
gehouden. De oude literatuur 
waar vaak uit wordt gegaan van 

24°C is achterhaald.

En natuurlijk is het lid worden 
van een aquariumvereniging 
ook een uitstekende investe-
ring. De tips die je krijgt bespa-
ren je geld en zorgen voor een 
beter aquarium. Ook de planten 
en vissen die vaak worden aan-
geboden, zorgen voor een ver-
mindering van de kosten.

Hopelijk zet het lezen van dit 
artikel mensen aan het denken 
en wordt niet meteen de keuze 
gemaakt om door de stijgende 
energiekosten te stoppen met 
het aquarium. Er zijn voldoen-
de mogelijkheden om van een 
aquarium te genieten zonder 
dat de energiekosten onaccep-
tabel worden.

Een paartje dwerggoerami’s. 
In de winkel treff en we meest-
al kweek-vormen aan dit een 
hoge temperatuur nodig heb-
ben en bovendien niet uit wor-
den. Wist u dat de wildvorm 
op een veel lagere tempera-
tuur kan worden gehouden en 
ook langer leeft? (foto internet)
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Aquarium bacteriën 
en hun rol bĳ  fi ltratie

Er zijn een hoop elemen-
ten en stoff en die zich in 
ons aquarium bevinden. 

Wanneer je wel eens proble-
men hebt gehad met je aquari-
um, zul je in de aquariumwinkel 
veelal de termen “NO2, NH3 of 
NH4 en NO3” voorbij horen ko-
men. Deze scheikundige bena-
mingen staan voor Nitriet (No2), 
Ammonia of Ammoniak (NH3), 
Ammonium (NH4) en Nitraat 
(NO3). In dit stuk zullen we uit-
leggen waar deze stoff en van-
daan komen en wat voor rol ze 
spelen in ons aquarium. 

Ammonia (NH3), is een zeer 
giftig eindproduct van het ont-
binden van organisch materi-
aal. Hierbij kun je denken aan 
rottend voedsel, poep en dode 
vissen. Nitriet (NO2) komt in het 
aquarium voor na een proces 
door bacteriën. Nitrosomonas 
bacteriën zetten bij het proces 
“oxidatie” Ammonia (NH3) om 
tot Nitriet (NO2). Nitriet is min-

der giftig dan Ammonia, maar 
nog steeds niet wenselijk in het 
aquarium. Het is nog altijd giftig 
voor onze aquarium bewoners. 
Wanneer je over een stabiel 
aquarium bezit zul je Nitriet zo 
goed als niet meten. Dit komt 
omdat je dan genoeg bacteriën 
(in dit geval nitrobacter) in je fi l-
ter hebt die door oxidatie Nitriet 
(NO2) omzetten in Nitraat (NO3). 
Nitraat is een heel stuk minder 
giftig dan zijn voorgangers en 
deze stof kom je in bijna ieder 
aquarium tegen. Nitraat kan ge-
bruikt worden door planten en 
algen als een voedingsbron van 
stikstof (N) wanneer er geen an-
dere stikstof bron aanwezig is.

De makkelijkste manier om van 
overtollig Nitraat af te komen is 
nog altijd de waterwissel. Hier-
bij weet je zeker dat de giftige 
stoff en het aquarium verlaten. 
Bacteriën zijn één van de be-
langrijkste wapens tegen het 
vergiftigen van je aquarium-
bewoners. Dit is ook de reden 
waarom bij een nieuw aquarium 

altijd het advies wordt gegeven 
om bacteriën toe te voegen 
en het circa 10 dagen te laten 
in draaien. Hierdoor krijgen de 
bacteriën de kans een kolonie 
te maken en zich klaar te maken 
voor het heerlijke Ammonia en 
Nitriet maal wat je ze gaat voor-
schotelen. Wanneer je nitriet in 
je aquarium kunt meten heb je 
dus een te kort aan bacteriën.

Problemen & advies

Wanneer je ontdekt dat je te-
veel Nitriet (NO2) tegen komt, 
heeft je aquarium te weinig 
bacteriën om de omzet goed 
te realiseren. Het is dan ook 
aan te raden om bacteriën aan 
het aquarium toe te voegen en 
deze de kans te geven te groei-
en. Doe voordat je de bacteriën 
toevoegt eerst een waterwissel 
om ervoor te zorgen dat je al-
vast een hoop van het giftige 
Nitriet kwijt bent. Wanneer je 
je fi lter schoonmaakt en je de 
sponzen en biomedia met wa-
ter afspoelt verdwijnen er een 





hoop bacteriën door het putje. 
Het is daarom aan te raden om 
na iedere schoonmaakbeurt 
van je fi lter even wat bacteriën 
toe te voegen.

   Nitrobacter

Maak bij het onderhouden van 
je aquarium het fi lter niet brand-
schoon. Hiermee verwijder je 
belangrijke bacteriën die je juist 
in je bak wilt houden. Meest-
al is oppervlakkig uitspoelen 
voldoende. De belangrijkste 
functie van het aquarium fi lter 
is het omzetten van gevaarlijke 
stoff en in onschadelijke stoff en. 
Daarmee houdt het aquarium 
fi lter het water leefbaar voor de 
aquariumbewoners.

Een interessante en goed func-
tionerende methode voor het 
ondersteunen van de planten-
groei en het voorkomen van 

blauwalgen (cyanophyceae) is 
om bij een nieuwe inrichting de 
bodemgrond met gemengde 
bacterieculturen te enten. Deze 
bacteriën koloniseren direct 

de bodem en voorkomen zo 
de kolonisatie door problema-
tische bacteriën (cyanobacte-
rie = blauwalgen). Tegelijkertijd 
bezitten ze de eigenschap in 
de bodem gebonden voedings-
stoff en en mineralen aan de 
plantenwortels te kunnen toe-
voeren. De plantengroei wordt 
door zulke bacteriën zichtbaar 
gestimuleerd.

Waar zitten die bacteriën in je 
aquarium?

Bacteriën zitten op verschillen-
de plekken in je aquarium. De 
belangrijkste plekken waar de 

bacteriën verblijven is het aqua-
riumfi lter en de bodem. Een 
mooie bodem in je aquarium is 
letterlijk de basis van je bak. Als 
je hier van tevoren niet  

Nitrosomas

goed over nadenkt loop je la-
ter tegen problemen aan, want 
de bodem kun je niet zo een-
voudig vervangen. Als je net 
je aquarium hebt ingericht zul-
len er nog bijna geen bacteriën 
aanwezig zijn. Het kan zomaar 
enkele weken duren voor je een 
mooi bacteriebestand hebt op-
gebouwd. Dit is ook de reden 
waarom je een aquarium laat 
‘indraaien’ voor je er vissen in 
zet. Door het ontbreken van 
voldoende bacteriën zal je bak 
in het begin nog niet stabiel ge-
noeg zijn en kunnen er gevaar-
lijke pieken in de waterwaarden 
ontstaan.
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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




