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Beste leden,

Wij nodigen u graag uit voor een avond over:

Aquascaping
Datum: Maandag 5 december 2022

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

Wat is aquascaping?  We vonden de volgende om-
schrijving op internet: “Aquascapen is ontstaan door 
het werk van Takashi Amano. De wijze waarop hij zijn 
aquarium inrichtte noemde hij een “Nature Aquarium”. 

Zijn werk is geïnspireerd op impressies uit de natuur, 
waarbij natuurlijke decoratiematerialen zoals hout en ste-
nen een sfeer uitademen van een natuurlijke omgeving. 
In het aquarium probeerde hij dezelfde sfeer van bijvoor-
beeld een regenwoud, rivierbedding, jungle etc. die hij 
had bezocht, na te bootsen in zijn aquarium.”

Hoe je dat dan kunt doen komt Indy de Jong bij ons uitleg-
gen en demonstreren. Daarbij geeft hij ons de gelegenheid 
om het zelf ook eens te proberen.  

U bent van harte welkom!

Uitnodiging





Verslag van de leden-

bijeenkomst van 

7 november jl.

Verslag van de 
uitslag van de 
verenigingskeu-
ring 2022

We hadden 
dit jaar 7 
d e e l n e -

mers aan de keuring 
en dat is een mooi 
aantal. Omdat we in-
tussen een regionale 
vereniging zijn gewor-
den, moesten de keur-
meester, Bram Rozier, 
en zijn gevolg, Jan en 
Reginald, best wel een 
fl inke afstand rijden.

Ze begonnen in Gorin-
chem bij Ina Terlouw. Een 
bak van 100 x 45 x 50 met 
facet ruiten. Dat houdt in 
dat ook via de zijkanten 
een mooi uitzicht gecre-
eerd moet worden. Het is 
een A1 (gezelschapsaqua-
rium met veel planten) De 
planten groeien uitstekend 
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en maken grote bladeren. Ad-
vies was om wat uit te dun-
nen. We zagen onder andere 
de mooie Windelov Java va-
ren en het watervorkje (Riccia) 
aan de oppervlakte.  Er waren 
vrij veel soorten vis te zien en 
Bram adviseerde minder soor-
ten te kiezen, maar per soort 
wel wat meer exemplaren. De 
vissen hadden in de ochtend 
wat ademhalingsproblemen, 
wat te maken kan hebben met 
CO2-ophoping. Advies was om 
meer stroming over de opper-
vlakte te laten gaan.

Daarna door naar Mischa Slob 
in Werkendam. Hij heeft een A2 
aquarium. Dat wil zeggen, een 
zoetwateraquarium voor een 
bepaalde regio. Mischa heeft 
in een kleine, bijna aqua-sca-
ping achtige entourage een 
mooi Azië biotoop gemaakt. Vrij 
centraal stond een stuk kunst-
hout gemaakt van polyester 
en epoxy. Erop groeien mooie 
mossen en eromheen crypto’s. 
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De hoofdbewoners zijn mooie 
rode garnalen en als vissen Bo-
raras (Rasbora) brigittae. Als 
bijzondere bewoners waren 
er ook Sulawesi puntslakken. 
Een vrij grote soort puntslak.  
Mischa had ook nog een 2de 
bak met zoetwaterkreeften. 
Ook zeer de moeite waard.
De derde bak van de avond is 

beroemd in heel Nederland. 
De A1 bak van Sjaak Kleinloog 
heeft intussen deelgenomen 
aan meerdere landelijke keurin-
gen. Zijn bak meet 160 x 60 x 
45 hoog. Het bijzondere is dat 
de bak is ingebouwd in de muur 
tussen huiskamer en keuken en 
Sjaak daardoor het onderhoud 
en de beplanting spiegelbeel-
dig moet doen. Ook de hoogte 
van de bak (45 cm) maakt het 
moeilijk om hoogteverschil-
len te creëren. Bram had daar 
nog een aantal suggesties voor. 
Sjaak heeft onder andere een 

groep marmerbijlzalmen. Hij 
laat daarvoor een aantal plan-
ten over de oppervlakte van het 
water groeien en dat is precies 
wat deze vissen nodig hebben. 
Toch kent Sjaak ook tegenval-
lers. Recent kocht hij een groep 
kleine muilbroeders, die alle-
maal snel dood gingen. De oor-
zaak is nog steeds onbekend. 

Ook interessant om te vermel-
den. Sjaak gebruikt nog T8 TL 
buizen (kleuren 830 en 840) 
voor de verlichting. Dat lijkt wat 
ouderwets, maar vele LED-lam-
pen geven toch niet genoeg 
licht voor een echte planten-
bak. De TL-van Sjaak bewijst 
dat deze lampen dat zeker wel 
doen. De LED-producenten 
hebben dus nog iets om aan te 
werken.

Na de lunch door naar Ard 
Zwamborn. Hij deed voor het 
eerst mee aan de keuring. Zijn 

A1-bak zag er keurig uit. Ard 
heeft een “back to nature” ach-
terwand gekocht. Dat staat erg 
mooi. Daarnaast maakt hij ge-
bruik van zwarte grit voor de bo-
demgrond. Het nadeel van deze 
bodemgrond is dat het voor b.v. 
Corydoras te scherp kan zijn en 
hun baardharen daardoor afslij-
ten. We zagen onder andere 

de weinig gebruikte Valisneria 
tortifolia, Echinodorus (nu nog 
klein, maar kan er groot wor-
den) en Anubias. Bram stelde 
voor daar eens een heel straat-
je van te maken. Als bewoners 
zagen we crystal red garnalen, 
kardinaaltetra’s en Hyphesso-
brycon bentosi. 

Door naar Breda. Niet naar 
een woonhuis, maar naar het 
Amphia ziekenhuis waar Piet 
de Leeuw en Jan de Wit op de 
poli oogheelkunde een (A1) bak 
van maar liefst 260 x 55 x 50 
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verzorgen. Omdat je niet elke 
dag naar het ziekenhuis kunt 
rijden, is het onderhoud best 
een uitdaging. Jan en Piet ma-
ken bijvoorbeeld kant en klare 
potjes voer klaar, die het poli 
personeel kan gebruiken om te 
voeren. 

Als beplanting is gekozen voor 
wat langzaam groeiende plan-
ten zoals Leids plantje, Lobelia 
cardinalis en Cryptocorynes. 
Dan hoef je niet veel te toppen. 
Zo’n grote bak biedt wel moge-
lijkheden voor de bewoners. Zo 
zagen we een hele grote groep 
maanvissen, prachtige Barbus 
demensoni, Congozalmen en 
een hele grote groep platy’s die 
de bak ook nog eens algenvrij 
hielden.  Ook hier wordt de bak 
nog verlicht met (T5) TL-buizen. 
En met succes.
We buigen weer naar het noor-
den af en gaan naar Made, naar 
Rinaldo Lips. Hij was net ver-

huisd en gezien de korte tijd 
dat de (A1) bak weer stond, 
zag het er goed uit. Opvallend 
in zijn bak is het gebruik van 
witte steen en zwarte grond. 
Het geeft een bijzonder con-
trast. Nog meer omdat zijn rode 
planten zoals Ludwigia en Ro-
tala het bij hem bijzonder goed 
doen. Een andere plant die we 
weinig zien is Lagenandra, uit-
gebreid beschreven in het al-
oude Elseviers aquariumboek, 
maar bijna nooit meer gehou-
den. Komt uit Azië en sommige 
soorten worden vrij groot. 

Ook voor Rinaldo gaf Bram het 
advies minder soorten te hou-
den, maar meer exemplaren 
per soort. Als bijzondere vissen 
zagen we Colisa chuna (zorg 
voor oppervlakteplanten voor 
deze vis) en Sewellia, oftewel 
de zwemmende zuignap. Voor 
deze soort moet er wel meer 
stroming in de bak komen, zo-

als het volgende aquarium in de 
reeks laat zien. 

De laatste bak van de keuring 
staat in de winkel van “Aqua-
riumgek” Eduard Sandig. Het 
is een A3 bak, zonder planten 
en bestemd voor een specifi e-
ke soort in een specifi ek milieu. 
Het halfronde aquarium simu-
leert een bergbeek in Vietnam. 
Met steen en wat takken die uit 
de achterwand lijken te komen 
en een doorstroming van 30x 
de inhoud van de bak per uur, 
heb inderdaad wel wat. En de 
hoofdbewoners, de Sewellia’s 
voelen zich hier helemaal thuis. 
Ook woont er een groepje Viet-
namese danio’s (Tanichthys 
micagemmae). Door gerichte 
verlichting ontstaan er mooie 
diepte eff ecten. Een bijzondere 
bak.

Peter van der Ark

De uitslag in cijfers:

deelnemer  categorie totaal  biologisch   ranking

Ina Terlouw  A1  378,5  61    7 (diploma)

Mischa Slob  A2  383  61,5    5 (diploma)

Sjaak Kleinloog A1  394  63,5    1 (goud, naar landelijk)

Ard Zwamborn A1  379,5  62    6 (diploma)

Amphia (Jan /Piet) A1  384,5  62    3 (diploma)

Rinaldo Lips  A1  383  62    4 (diploma)

Eduard Sandig A3  392  63    2 (goud, naar landelijk)
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Sjaak Kleinloog

Edouard Sandig
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Amphia Breda

Rinaldo Lips
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Mischa Slob

Ard Zwamborn
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Ina Terlouw

Wij wensen u allen mooie 
feestdagen en een goed, 

maar vooral ook een gezond 
begin van 2023!

Op naar het 45-jarig bestaan 
van De Siervis. We zien u 

graag weer op 9 januari a.s.
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De Siervis Nieuwjaarsbeurs wordt normaliter 
gehouden op de 3de of 4de zondag van ja-
nuari. In januari 2023 zal de beurs helaas niet 

kunnen doorgaan in verband met werkzaamheden in 
onze beurslocatie. 

Maar we doen er alles aan om de beurs in januari 2024 
weer voort te zetten. We gaan voor zondag 21 januari 
2024. Zet deze datum dus vast in uw agenda. We ont-
moeten u dan graag weer.

Het nieuwe jaar!

Op  9 januari om 20.00 uur zal de eerste verenigingsavond 
van 2023 worden gehouden. We gaan een combinatie-
avond maken van een aquarium-quiz en een doe-avond 
over energiekosten van een aquarium.

Voor de pauze is er de quiz. Het gaat niet om uw kennis, 
maar om de entourage van de vragen. Mark en Rinaldo zul-
len deze weer presenteren met mooie beelden van natuur en 
aquaria.

Na de pauze presenteert Mark een doe avond over energie-
gebruik van een aquarium. Hij presenteert methoden om dat 
te meten en we bespreken methoden om het energiegebruik 
van onze aquaria te beperken. En dat is zeker een actueel on-
derwerp.

Planning Siervis 
Nieuwjaarsbeurs
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2022

Op zaterdag 10 december 
organiseert Killi Fish Neder-
land een ledenbijeenkomst 
met lezing, loterij en visbeurs 
in dorpshuis De Twee Marken 
aan het Trompplein 5 te Maarn. 
Aanvang 13:00 uur. Meer infor-
matie op www.killifi shneder-
land.nl.

2023

Januari 2023

Op zaterdag 21 januari orga-
niseert IRG-Nederland, de Ne-
derlandse afdeling van het In-
ternationaal Regenboogvissen 
Gezelschap een bijeenkomst 
met ruilbeurs en lezing, locatie 
volgt nog. Meer informatie via 
website www.irg-nederland.nl.

Februari 2023

Op zondag 5 februari 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 in-
formatie op www.vhm-events.
com.

Op 12 februari organiseert 
Reptilica een terrariumbeurs in 
de Dudok Arena aan de Are-
na 303 te 1213 NW Hilversum. 
Open van 11:00 tot 16:00 uur, 
toegang € 6,– voor volwasse-
nen, 65+ en kinderen tot 12 jaar 
€ 4,–, gratis parkeren. Meer in-
formatie op www.reptilica.nl.

Op 18 februari organiseert Killi 
Fish Nederland een ledenbij-
eenkomst met lezing, loterij en 
visbeurs in dorpshuis De Twee 
Marken aan het Trompplein 5 
te Maarn. Aanvang 13:00 uur. 
Meer informatie op www.killifi s-
hnederland.nl.

Op 26 februari organiseert TER 
“Nederlands grootste terrariu-
mevenement” in het Expo Cen-
ter 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. Meer 
informatie op www.vhm-even-
ts.com.

@@@@

Agenda & info 
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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




