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Alle activiteiten tot eind 
augustus geannuleerd 
Beste lezer, normaal zou hier de aankondiging van de spreker van deze 
maand staan, echter door de Corona crisis zijn alle vereniging activiteiten 
van deze maand en komende maand afgelast. Voor juli en augustus hebben 
we standaard geen activiteiten staan waardoor mogelijk ons eerst volgende 
activiteit de ledeninformatieavond op vrijdag 4 september zal zijn. Hoe en 
wat horen jullie ter zijner tijd omdat er nu nog niet genoeg duidelijk is om 
ver vooruit te plannen. Houdt dan ook de website in de gaten voor de meest 
actuele status van onze vereniging activiteiten. Ik hoop dat er weer snel 
betere tijden aanbreken.

Michel 
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Colofon

Aquariumvereniging Ons Genoegen 
St. Maartensloop 42, 5032 CW Tilburg 
Website: www.av-onsgenoegen.nl
E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl 
ING Bank, IBAN: NL51 INGB 0002 4012 10 
BIC: INGBNL2A 
Inschrijving KvK Tilburg: 40258362

CONTRIBUTIE m.i.v. 2020

Lidmaatschap AV Ons Genoegen € 37.40

Lidmaatschap + NBAT € 53.40

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium € 77.40

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium digitaal € 57,40

Jeugdlid (t/m 18 jaar) € 18.70

Jeugdlid + NBAT € 26.70

Jeugdlid + NBAT + Het Aquarium € 50.70

Donateur (incl. verenigingsblad) € 37.40

Onze vereniging is aangesloten bij de Meedoenregeling  
van de gemeente Tilburg, wil je hiervan gebruik maken  
geef je dan op bij de penningmeester via e-mail. 

Alle bedragen gaan uit van automatische incasso.  
Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld naar index CBS, 
Zie toelichting op website. Lidmaatschap beëindigen kan
schriftelijk voor 1 december.

LEDENBIJEENKOMSTEN
Ledenbijeenkomsten, 3e donderdag van de maand
Ledeninformatieavond, 1e vrijdag van de maand bij  
Dierenpark De Oliemeulen, Reitsehoevenstraat 30
5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026
Aanvang 19.30u

Let op in Juli en augustus kan het zijn dat er geen  
bijeenkomsten zijn i.v.m. de vakantieperiode.

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigt  
en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie  
of op welke andere wijze dan ook, zonder toestemming  
van de eindredactie.

Bestuur

Voorzitter
Michel Ruts
mijruts@gmail.com
06 - 196 101 54

Secretaris
Kees Koens
keeskoens@home.nl
06 - 219 417 41

Penningmeester
Koen Wolters
kpwolters@gmail.com
06 - 268 106 49

Redactie
Ezra Szigetti
e.szigetti@planet.nl
06 - 122 392 84

Vormgeving en fotografie
Ezra Szigetti
e.szigetti@planet.nl
06 - 122 392 84

NBAT ZAKEN
bestuur@av-onsgenoegen.nl
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UIT DE BESTUURSKAMER
BIBLIOTHEEK
Op de website staat een lijst met hier-
op de aanwezige boeken, cd’s, dvd’s 
en videobanden. Liefhebbers voor een 
papieren versie kunnen deze opvragen 
via het secretariaat. Alle media zijn één 
maand gratis te lenen. Wordt iets na één 
maand niet geretourneerd, dan zal er per 
te late maand € 1,00 in rekening worden 
gebracht.

LEDEN VOOR LEDEN
Leden voor leden is in het leven  
geroepen om leden die problemen met 
hun aquarium/terrarium hebben met  
raad en daad te ondersteunen. Hebt u 
problemen en komt u er zelf niet uit, 

schroom dan niet om contact op te  
nemen met het secretariaat.

BAKKENSCHOUW
Heeft u een mooi aquarium, of andere 
bezienswaardigheden over onze hobby? 
Geef u dan op voor een bakkenschouw.

REDACTIE
Kopij, aangeboden/gevraagden  
mededelingen dienen uiterlijk de  
laatste vrijdag van de maand bij de  
redactie binnen te zijn om nog in het 
eerstvolgende maandblad geplaatst  
te kunnen worden. Aanlevering kan via: 
bestuur@av-onsgenoegen.nl  
Of per post: AV-Ons Genoegen  
St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

mailto:bestuur%40av-onsgenoegen.nl%20?subject=
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VOORWOORD
Van de Voorzitter

Vanaf deze maand hebben we weer meer 
vrijheid gekregen om dingen te onder-
nemen. De terrassen zijn weer open en 
bijeenkomsten tot 30 personen is ook 
weer mogelijk. Dit zou betekenen dat we 
weer onze ledenavonden mogen houden 
mits we ons houden aan het maximum 
aantal personen maar ook aan alle ande-
re regels waaronder de 1,5 meter. Omdat 
de meeste van deze regels een uitdaging 
zijn om te realiseren zeker in een locatie 
als de Oliemeulen hebben we als be-
stuur nog even gewacht met het houden 
van bijeenkomsten deze maand. Daarbij 
kwam ook dat de spreker van deze maand 
afgezegd heeft omdat hij uit België moest 
komen en er nog geen vrij verkeer is 
over de grens voor recreatieve uitstapjes. 
Tenslotte is het afwachten wat al deze 
gegeven vrijheden voor invloed hebben 
op de verspreiding van het Covid-19 virus 
en of we afstormen op een tweede ziekte 
golf. De veiligheid van alle leden staat wat 
mij betreft voorop en als deze niet voor 
iedereen gegarandeerd kan worden moe-
ten we voorlopig niet het risico nemen. 
Toch zie ik het niet zo somber in en heb 
ik vertrouwen dat we vanaf september 
weer onze ledenavonden kunnen hou-
den. Welke lezingen u kunt verwachten 
en hoe we praktisch gaan regelen is nog 
onbekend. Als bestuur gaan we daar de 
komende maanden mee aan de slag in 
nauwe samenwerking met de Oliemeulen. 
We zullen jullie allen daar eind augus-
tus over informeren per e-mail. Voor de 
invulling van onze ledeninformatieavon-
den zijn we op zoek naar leden die een 
korte presentatie willen maken over hun 
eigen aquarium, een project of probleem 

gerelateerd aan de hobby. Dit geldt ook 
voor het maandblad. Door gebrek aan stof 
van de leden(informatie)avonden zijn we 
dringend op zoek naar leuke stukjes om 
te delen met de leden. Mocht je wat te de-
len hebben voor de ledeninformatieavond 
en/of maandblad laat het ons weten door 
een mailtje te sturen naar 
Bestuur@av-onsgenoegen.nl 

Tenslotte wens ik iedereen een fijne va-
kantie periode toe en vergeet niet je rust 
en ontspanning te nemen. Ik hoop dan 
ook ieder van jullie in goede gezondheid 
te mogen ontvangen op de leden(informa-
tie)avonden van september. 

Michel          

mailto:Bestuur%40av-onsgenoegen.nl%20?subject=


De verhuizing van Mark`s aquarium  
Door Mark van Huijgevoort, (Wil en Ezra)

Mark van Huijgevoort heeft een nieuw 
huis gekocht, dat is harstikke mooi 
natuurlijk maar dat betekent wel dat er 
een verhuizing voor de boeg ligt. Iedereen 
kent het wel “de verhuis-stress” die dat 
met zich mee brengt, nu is dat natuurlijk 
voor de meeste de standaard verhuizing 
zoals we die allemaal kennen alles in do-
zen en dan vooral niet vergeten om op te 
schrijven wat er in zit, een verhuisbedrijf 
inschakelen voor de grote dingen zoals je 
bankstel etc.
Maargoed je zit ook met een groot 
fantastisch draaiend aquarium, dat is 
natuurlijk wel even wat anders, niemand 
zit te wachten om een goed draaiend 
aquarium  te verhuizen, dat doet altijd 
pijn in het hart van een aquariaan, maar 
het moet helaas. Dan komt er ook nog bij 
dat je met levende dieren en planten zit 
en een “meubelstuk” dat breekbaar is en 
geen krasje op mag komen. Ook moet je 
van te voren bepalen waar je bak moet 
komen te staan in je nieuwe huis want als 
die eenmaal staat kan je `m ook niet even 
verschuiven dus je krijgt te maken met 
heel veel factoren waar je rekening mee 
moet houden zoals: Vangt ie niet te veel 
licht van buiten, zit ik dicht bij een achter-
deur en waterkraan voor de waterwissels 

en het meest belangrijke wel kan ik er 
van genieten als je straks lekker in m`n 
luie stoel zit in de huiskamer.
Nu is Mark natuurlijk een aquariaan in 
hart en nieren dus de plek in het nieuwe 
huis was al snel door hem uitgekozen. 
Het “voordeel” van het verhuizen van een 
aquarium is ook dat je je kans schoon 
ziet om er eens iets anders mee te doen 
qua inrichting en vis bestand. Hij heeft 
daarom ook besloten om van een “ge-
zelschaps aquarium” naar een “Semi 
Azië-biotoop” te gaan. wat dus betekend 
vissen uit Azië, hij wil er een grote school 
sumatranen in , roodstaart labeo`s, 
siamese algen eters (ohja maar dan 
wel ECHTE siamese algeneters en geen 
“valse”  hierover later meer), een groepje 
botias en natuurlijk de vissen uit Azië die 
al in zijn gezelschaps bak zaten (zoals 
Khuli`s, en waaierhand garnalen) en voor 
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de planten geld natuurlijk het zelfde ver-
haal , denk aan java-varens en java moss 
waarvan hij al pracht exemplaren in z`n 
gezelschaps bak heeft. 

Ok dus het plan is daar wat betreft het 
aquarium, er is echter 1 groot probleem 
het aquarium kan niet gelijk over naar het 
nieuwe huis, Mark moet namelijk z`n hui-
dige huis uit (2 juli) maar het nieuwe huis 
moet nog aangepakt worden (schilderen, 
een nieuwe vloer etc) en het duurt nog 
weken voor mark en z`n gezin het nieuwe  
huis kan betrekken. Nu zal hij een tijd met 
z`n gezin bij zijn schoonvader wonen dus 
dat is niet zo`n probleem alleen hij zit wel 
met z`n vissen en planten , maar gelukkig 
is hij lid van de aquarium vereniging en 
daar is altijd wel iemand die zich over de 
vissen kan ontfermen (de vissen die uit 
Zuid Amerika komen en niet terug keren 
in z`n Azie biotoop)  of een tijdelijk logeer 
adres voor ze te regelen (voor de Aziati-
sche vissen die wel terug komen).
Het aquarium zelf komt in een tijdelijke 
opslag te staan for the time being.

Enfin de planning is rond voor het 
verhuizen van de bak, de vissen kunnen 
verhuizen en logeren bij Wil en Ezra. En 
omdat het om best wat vissen en een aan-
tal planten ging die mochten blijven vroeg  
Mark als tegenprestatie hulp bij het leeg-
halen van z`n aquarium , want das toch 
een stuk makkelijker met mensen erbij  

die enigzins weten waar ze mee bezich 
zijn en bekend zijn met “de materie” ;-)

Een paar weken geleden was het dus 
zover, de bak moet leeg. Mark had al 
een headstart gemaakt om de meeste 
planten eruit te halen en een selectie te 
maken welke planten hij wilde bewaren, 
deze werden ondergebracht in emmers, 
tonnen en speciekuipen in zijn huidige 
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schuur met wat zand uit zijn aquarium, dit 
is natuurlijk niet genoeg om de planten 
goed te houden voor de komende we-
ken dus het plan was dan ook om iedere 
bak met planten te voorzien van licht en 
stroming/filtering, de lampen die daar 
voor gebruikt worden zijn de lampen die 
ook worden gebruikt in zijn aquarium en 
met wat “creativiteit met tiewraps” op de 
bakken werden geplaatst. Met wat krach-
tige interne Eheim filters word er gezorgt 
voor stroming en filtering (want die kleine 
interne filtertjes van superfish  waren niet 
afdoende , gelukkig had ik nog een aantal  

van die Eheim filters liggen die mark kon 
lenen. En wat betreft verwarming?, het 
valt in de zomermaanden dus “te warm” 
wordt eerder een probleem dan “te koud”  
(de planten staan nu nog in de schuur bij 
huidige huis maar over een tijdje onder de 
overkapping bij het nieuwe huis). 

Intussen is de hulp gearriveerd na een 
kort werkoverleg onder het genot van 
een kop koffie gaan we de vissen vangen, 
die kunnen zich in iedergeval niet meer 
tussen de planten verstoppen en een bij-
komend voordeel is dat Mark nu eindelijk 

9
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ook die rotzak van een VALSE siamese 
algeneter uit kan vangen die al maanden 
zijn bak terroriseerd. Dat beest was al een 
hele tijd een probleem omdat ie andere 
vissen dood en/of constant weg joeg. voor 
het eerst na lange tijd zag Mark bijvoor-
beeld dat ie nog een hele boel cory`s 
had maar die durfde zich voorheen nooit 
te laten zien en hielden zich verscholen 
achter een stuk hout (deze zijn intussen 
bij mij ondergebracht in 2 meter bak en 
heb ze waarschijnlijk al langer kunnen 
bekijken in een paar dagen dan Mark in 
maanden tijd :-) )

Dus een hele boel water eruit en alvast 
emmers met wat aquariumwater klaar-
zetten voor de vissen. De meeste waren 
in mum van tijd gevangen, maargoed er 
zaten dus ook nog Khuli`s en garnalen 
in, dat is altijd een vak apart om die te 
vangen, vooral de Khuli`s, die verstop-
te zich achter de achterwand en op het 
laatst zaten ze zelfs in de overloop kamer 
van het aquarium , wat nu!? Laten we dan 
maar beginnen met het zand eruit te ha-
len , we dachten dat makkelijk te kunnen 
doen om het gewoon met een slang weg 
te zuigen maar de slang die mark had 
van 12/16mm zat al snel verstopt , dus 
dat werd gewoon  ouderwets met de hand 
uitscheppen. intussen ook nog de khuli`s 
die in de overloop zaten vochtig houden 
door er steeds wat water in te gooien. 
Mark wilde het zand ook graag hergebrui

ken dus dat kwam buiten te liggen op 
een groot stuk zeil zodat het in de zon 
kon drogen. het grappige is dan wel om 
te zien dat toen het zand buiten lag het 
een stuk minder leek dan toen het in het 
aquarium zat. 
Nu dat al het zand eruit was kwamen 
ook de Khuli`s terug de bak in en konden 
zich ook niet meer achter de  achterwand 
verbergen , en ze waren ook nog een stuk 
makkelijker te vangen nu er nog maar 
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een cm water in stond. Even later zagen
we ook nog een waaierhand garnaal , god 
weet waar die nu ineens vandaan kwam. 
Na een snelle telling van alle gevangen 
vissen en garnalen kwamen we tot de 
conclusie dat we alles te pakken had-
den..........Eeuh nee toch niet er schoot in 
de bak nog een Khuli voorbij, het  waren 
er toch meer dan Mark in eerste instantie 
dacht hahaha.
De bak is leeg, dus nu kon begonnen wor-
den aan het demonteren van de techniek.
Alle slangen en buizen werden losge-
maakt en genummerd zodat er straks bij 

de opbouw duidelijk is wat er bij elkaar 
hoort. Zo is het ook altijd leuk om te 
zien hoeveel techniek er soms achter de 
schermen aanwezig is als het eenmaal 

allemaal ontmanteld is            
En na een uur of 5/6 was het zover: alles 
zat netjes in dozen er werden met tape 
wat dingen in de bak verankerd zodat het 
niet zou losraken tijdens vervoer naar de 
opslag. Voor Wil en mij werd het ook tijd 
om de gestresste vissen onder te brengen 
in de bakken bij ons thuis. Door mark 
werd nog alles een beetje geinvetariseerd  
wat mee moest en wat op marktplaats 
aangeboden kon worden (techniek en 
planten die niemand wilde zelf ik niet wat 
dan ook vrij uniek is ;-) )

Enfin, veel succes met de verhuizing Mark 
en uiteraard krijgt dit verhaal nog een 
vervolg als de boel straks weer opge-
bouwd word.

Ezra  
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Wat de natuur ons biedt 
Door Ezra Szigetti
De aquarium hobby kan best duur zijn, 
dit is natuurlijk inherent aan de hobby en 
dat weet je vantevoren. Alleen is het wel 
zo als je bijvoorbeeld een zakje levend 
voer koopt bij de aquarium zaak ,je daar 
vervolgens een paar euro voor neer moet 
tellen, je meestal wel denkt das nog al 
wat voor die paar 100 watervlooien waar-
van nog maar de vraag is wat daar van 
leeft als ze al dagen in dat zakje zitten.

Dus van oudsher gaan aquarianen om die 
reden vaak zelf de natuur in om bijvoor-
beeld watervlooien te scheppen, weet 
je niet waar, vraag het aan een collega 
aquariaan en afhankelijk van hoe leuk die 
je vind zal die je het vertellen waar je dat 
kan scheppen (als die het niet erg vindt 
als er meer kapers op de kust zitten ;-))
Hetzelfde geld voor muggenlarven , daar 
hoe je niet perse voor op pad zet een bak 
met water in de tuin en in een mum van 
tijd zitten er larven in , schep ze er wel 
op tijd uit anders krijg je boze buren die 
klagen over vele muggen in de omgeving.

Nu zie je in aquariumzaken ook vaak 
dingen die aangeboden worden als water 
verbeteraars zoals bij voorbeeld catappa 

blad, nu zijn deze bladeren van dit type 
amandelboom natuurlijk een stuk minder 
makkelijk te vinden in ons land mede 
door ons Nederlands klimaat.
Maar bijvoorbeeld elzen proppen die voor 
decadent veel geld verkocht worden door 
aquarium zaken (en ja ook die online) zijn 
werkelijk overal in nederland te vinden, 
het enige wat je hoeft te doen is een Els 
te zoeken in je buurt en je kan dan naar 
hartelust makkelijk 4 big shopper tassen 
vol rapen/plukken per boom als je dat zou 
willen.
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Daarnaast heb je natuurlijk ook groen-
voer voor de herbivoren en omnivoren in 
onze aquaria, veel van ons geven de Oto`s 
, garnalen , Ansistrusen etc een stukje 
komkommer of courgette etc, maar tenzij 
je ze zelf verbouwd zul je daar voor naar 
supermarkt of groenteboer moeten, dat is  
natuurlijk prima en het kost allemaal een 
drol. Maar zou het niet makkelijk zijn als 
je ook hier dingen uit de natuur kan halen 
en dan het liefst uit eigen tuin. Wacht het 
kan nog beter: zou het niet geweldig zijn 
als het wordt beschouwd als onkruid en 
men er toch vanaf moet.

Welnu iedereen kent natuurlijk de 
brandnetel , daar zit echt niemand op te 
wachten in zijn of haar tuin , tenzij je dol 
bent op brandnetel thee of 1 of ander 
gerecht wat je er mee kan maken (het is 
super gezond schijnbaar maarja het is en 
blijft brandnetel en dat zie je liever gaan 
dan komen). Nu is het wel zo dat brand-
netel het perfecte garnalen voer is, ze 
zijn er dol op en niet alleen garnalen ook 
je Ancistrus , Otocinclus en sierslakken 
lusten er wel pap van. Dus wat doe je dan 
als je brandnetel hebt in de voortuin: pluk 
de wat jongere bladeren af (echte bikkels 
doen dat gewoon met de blote hand) doe 
ze in een kommetje en blancheer ze even 

met kokend water uit je waterkoker, op 
die manier is het lichter verteerbaar en 
zinkt het in je aquarium zodat je garnalen 
en algeneters er makkelijk bij kunnen. Ik 
laat dus tegenwoordig de brandnetel in 
mijn voortuin staan, wel met als gevolg 
dat je vaak van bezoek en/of voorbij-
gangers te horen krijgt dat je je onkruid 
eens moet wieden, waarop ik dan het  
antwoord geef “dat is geen onkruid maar 
garnalen voer”, ze staan je dan raar aan 
te kijken met een blik van: “die is niet 
goed snik die kerel” maar binnen no time 
lul je ze de oren van de kop over de hobby 
en dat moet je toegeven dat doen wij als 
aquarianen graag ;-). 

Nu is het zo dat ik de afgelopen we-
ken m`n achtertuin onderhanden heb 
genomen en heb er een low-budget rots 
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tuin van gemaakt. De reden dat ik er een 
rots tuin van wilde maken is omdat ik 
van het bepaald onkruid af wilde, er is 
nu worteldoek neergelegd met daarop 
HEUL VEUL! stenen, keien kienhout en 
bloempotten etc , maar voor dat het zo 
ver was ben ik wel dagen bezig geweest 
om de wortelstokken van het onkruid tot 
50 cm diep uit te graven en dat was een 
flink karwei. Het onkruid wat ik namelijk 
perse wilde uitroeien was Zevenblad , 
Zevenblad wordt in de volksmond ook wel 
“tuinmansverdriet” genoemd en dat is 
om een reden, dit is een zeer hardnekkig 
onkruid wat bijna niet uit te roeien is, je 
moet echt 50cm de grond in en proberen 
iedere wortelstok eruit te halen en die 
is ook nog eens zacht dus het is niet zo 
dat je ineens een heel stuk eruit kunt 
trekken , maargoed “I declared war on” 
die k*t plant dus ging tot het gaatje om 
alles te verwijderen , toen ik letterlijk met 
de laatste vierkante meter bezig was zei 
iemand tegen mij: “Hey , weet je dat dat 
eetbaar is en ook nog eens super gezond” 

......”eeeuh ok leuk maar wat heb ik daar 
aan?” was mijn eerste reactie , ik was 
al blij dat ik het verwijderd had dus dat 
boeide me niets. Later op die dag heb ik 
het nog even gegoogled en idd het schijnt 
nogal gezond te zijn met veel heilzame 
uitwerkingen voor alles en nog wat en 
wordt beschouwd als “wilde groenten”. 
toen dacht ik ineens “wacht eens even!, 
wat zouden mijn garnalen daarvan ge-
vonden hebben ?”, wel balen dat ik het 
allemaal weg heb gehaald nu.

Maar niet getreurd , had ik al verteld dat 
het een hardnekkig “onkruid” was ? En ja 
hoor na een paar dagen zag ik het weer 
opkomen , gelukkig alleen maar langs 
de randjes van de schutting waar het net 
tussen wortel doek en schutting door 
kwam. Mooi dan kan ik het alsnog probe-
ren om het aan m`n garnalen te voeren, 
heb de hele rij die de kop op stak geplukt, 
vervolgens heb ik het geblancheerd zoals 
ik dat ook met de brandnetel deed en in 
het aquarium gegooid, ik ben benieuwd!

Ok nu komt het!: het zonk aan de voor-
kant in de rechterhoek van mijn aquarium 
en binnen no-time zaten al mijn garnalen 
slakken en algeneters erop en heb er nog 
nooit zo veel leven bij elkaar gezien op 
een vierkante decimeter en zelfs de gup-
pen en mollies probeerde mee te eten. En 
de hele “gang” ging pas weg van die plek 
toen het Zevenblad op was 

Conclusie!: 7blad kruid wat ik een paar 
dagen geleden nog vervloekte is in 1 klap 
en van van de nuttigste planten geworden 
in m`n achtertuin en het wieden ervan is 
geen drama meer omdat ik weet dat ik 
m`n aquarium bewoners een enorm ple-
zier mee doe en ze vinden het schijnbaar 
ook 10x lekkerder dan brandnetel.

Ezra  
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Youtube aanraders van deze maand!
juni 2020

In deze nieuwe rubriek 
wordt er aandacht 
gevestigd op leerzame 
en interessante you-
tube kanalen, iedere 

maand zetten we hier nieuwe links neer 
waar we allemaal iets aan hebben in de 
aquarium hobby. Heb je zelf een favo-
riet? laat het ons weten. En omdat dit 
een digitaal medium is, is het uiteraard 
alleen te bekijken via de link in de online 
pdf versie van dit maandblad.

Taylor Nicole Dean

Deze chaotische meid heeft een hoop 
aquaria en terraria met veel exotische 
dieren en verteld er graag over en laten 
we eerlijk zijn je  ziet aan de thumbnail al 
waarom haar channel zo veel subscribers 
heeft. 

Taylor Nicole Dean youtube kanaal

Vivarium 

Dit youtube kanaal heeft in principe geen 
intro nodig, het is gewoon het youtube 
kanaal van de vivarium beurs. 

Vivarium youtube kanaal 

Tank Tested

Op dit kanaal zie je veel mooie aquaria 
voorbij komen die allemaal heel pro-
fessioneel en rustig in beeld worden 
gebracht. 

Tank Tested youtube kanaal

18

https://www.youtube.com/channel/UCaOTXKuQ-t-eTikY96B9n-Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UCzyrngkS7vt4eOs0KiOfaeQ
https://www.youtube.com/channel/UCHzUxy_YiB9ZmkyOOYcDazQ
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“Te koop - te ruil - aangeboden” 

Bij de vereniging

Profito 500 ml 
(Easy Life Profito Wekelijks 

10 ml per 100 ltr water)

5 euro

Fe 250 ml 5 euro
(AVOG FE11,6 %  Wekelijks 3 ml per 100 

liter waterVerhoogt 0,1 PPM per 100 liter)

5 euro

statiegeld flesjes 1 euro.
Vraag aan Bestuur op de avonden of be-
stel via bestuur@avonsgenoegen.nl

Bij leden
Heb je iets te koop, te ruil of bied je wat 
aan, laat het ons weten en we plaatsen 
het in het volgende maandblad.

Voor filter, 31 cm hoog 37 met uitlaat

Doe Mark van Huijgevoort een goed bod 
en dan is die mischien voor jou

Waterwissel/bodem reinigings set van 
Eheim (Nieuw in doos) met autostart 
ventiel 10,-  Ezra 06-12239284
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Mijn zelfbouw aquarium achterwand
Door Ton Verhoeven
Na wat rondkijken op internet en vragen 
stellen aan andere aquarianen ben ik toch 
zelf begonnen. Ik had er ook in div. win-
kels al veel gezien die ik niet wide, zelfs 
super mooie die ik nogal duur vond. Nu 
weet ik dat het duur zijn van een mooie 
achterwand betrekkelijk is gezien de tijd 
dat er aan besteed moet worden voordat 
ZOIETS MOOIS GEREED IS! Maar ik wilde 
het toch zelf gaan proberen dus op pad 
voor materiaal, bij Hornbach heb ik een 
pak isolatie platen( geen tempex)van 
20 millimeter dik die beschadigd waren 
goedkoper kunnen kopen, ook heb ik daar 
tegellijm voor (zwembaden) en een set 
wegwerp kwasten en twee kokers poly-
estreen lijm gekocht.Ik had zelf nog div. 
meng kleuren en ik heb bij een grindvloe-

renbedrijf in Uden ( voor mij het dichtst in 
de buurt) 1000 gram Epoxy hars met 500 
gram harder gekocht. Dit totaal kwam 
tussen de 65 en 70 Euro. Als ik daar mijn 
tijd niet bij tel een leuk bedrag voor het 
behaalde resultaat. Ik ben er heel blij 
mee en ik heb er ook al leuke reacties op 
gehad. Maar het mooiste is eigenlijk hij is 
uniek. Er is er zomaar een! Wat ook een 
heel belangrijk gegeven is dat je er van 
alles tijdens de opbouw in kunt verwer-
ken, waar als hij klaar is je niets van kunt 
zien dat het in de achterwand verwerkt 
is? In de linkerzijde heb ik een ruimte 
gemaakt voor de bellenteller van de evt. 
CO2. Ik heb er een buis ingezet voor een 
bodemafzuiging, ook een buis voor bodem 
verwarmingskabel, en nog een buis voor 
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evt. beluchting, of een thermostaat voeler 
voor de bodemverwarming! Verder zit er 
aan de rechterkant een hoek in gebouwd, 
om de overloop met droogkamer heen. Ik 
zal in stapjes mijn bouw proberen uit te 
leggen. Ik had het geluk dat ik een oude 
boekenkast vond waar ik de binnen-
werkse maten van mijn aquarium in kon 
nabootsen. In het linker zijgedeelte komt 
de bellenteller van de CO2, en in het 
rechter zijgedeelte heb ik een hoek voor 
de overloop met droogkamer gemaakt zo 
kon ik op een goede werkhoogte overal 
makkelijk bij. Vervolgens heb ik de eerste 
isoplaatjes in de achterwand aan elkaar 
gelijmd, bij de overloop wat lager dan de 
rest, die strak onder de stabilisator glas-
strip in de bak komt te zitten.In deze laag 
ben ik al meteen gaan snijden voor de div. 
leidingen zodat er bij de volgende laag 
alles inzit en ik toch een mooie strakke 
wand blijf houden.

Dus zo ook zo met de tweede laag iso 
plaatjes, geplakt met de leidingen er 
tussen dit geeft al een sterk geheel, in de 
rechterhoek heb ik maar een laag gedaan 
omdat dit toch al een grote hoek is.
2Ik ben toen opgrote stukken karton 
keien gaan tekenen die ik een nummer 
heb gegeven en die uitgezaagd met een 
decoupeerzaag hier voorzichtig mee 
want met vingers in het verband gaat het 
een stuk moeilijker en zonder vingers 
helemaal niet meer. Daarna heb ik de div. 
mallen op een schuimplaat gelegd en die 
daar op met potlood over genomen met 

het bijhorende nummer dan vervolgens 
die ook uitgezagen:dat zijn dan de eerste 
lagenkeien. Dan heb ik de karton mallen 
kleiner gezagen en vervolgens weer op 
het schuim met een potlood over geno-
men dan weer die partij schuim gezagen 
met weer het nummer er op zo ben ik 
verder gegaan tot ik twee,drie,of vier 
opvolgende lagen van een en dezelfde 
schuim kei had.

Nu kun je met een afbreek mes (let nu 
zeker weer op uw vingers want dit is 
zeer scherp!) de schuim malletjes aan 
een kant rondom schuin afsnijden. Dit 
scheelt een hoop schuurwerk en als 
je dan vervolgens de div. nummers op 
elkaar legt dan zie je de kei al groeien.
Ook kun je door schuimstukken onder 45 
graden door te snijden gebruiken voor 
evt. binnen of buiten hoeken. Ik heb deze 
op de cirkelzaag gezagen.Dan word het 
tijd voor de div. lagen op elkaar lijmen. 
Door twee,drie,of vier lagen op elkaar te 
lijmen krijg je mooie keien. Na droging 
van de lijm kun je gaan vormsnijden en 
schuren! Je kunt nu dus keien maken van 
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40, 60, of 80 zelfs 100 millimeter dik. Ik 
heb een bak van 60 centimeter diep dus 
bij mij mag dit wel.Als je zo genoeg ste-
nen hebt gemaakt kan het karton al weg 
want alles bij elkaar geeft het een hoop 
troep maar minder erg als tempex plus 
dat dit veel sterker is.Ik heb ’n paar grote 
keien extra gemaakt voor evt. verande-
ringen,stukken,of wat dan ook om tijdens 
het aanbrengen op de wand zeker door te 
kunnen gaan met lijmen

Ik ben dan al 40 millimeter kwijt van de 
eerste twee vlakke platen schuim dus 
mijn wand is op bij de dikste stenen totaal 
ongeveer 11 a 12 centimeter dik. Maar je 
krijgt er een diepte werking voor terug-
zodat het een meter diep lijkt metozoveel 
schuil plekken voor de vissen. Dan ga je 
de keien op de schuim achterwand lijmen. 
Let op voor de ruimtes tussen de stenen 
Te klein dan kun je er bijna niet meer 
tussen (ik heb er drie lagen tegellijm 
opzitten) en te grote ruimtes is ook niet 
mooi maar geeft wel veel schuil gelegen-
heid voor vissen.
Door het schuren van de keien zit er 

nogal wat fijn stof op de keien, na het 
op de wand lijmen heb ik er dit vast op 
gekregen door er even met een brander-
tje overheen te blazen niet om het te laten 
smelten want dat gaat altijd te hard. De 
tegellijm zet dit stof ook wel vast!

Nu kon ik beginnen met de tegellijm. Ik 
heb die al van het begin iets donkerder 
gemaakt maar bij drie lagen is dat zeker 
niet nodig. Wat wel van belang is dat alles 
goed droogt tussen de lagen!! Omdat we 
het overal tussen moeten krijgen moet je 
deze lijm nogal papperig maken met een 
radiator kwast ( deze zitten er meestal 
in zo’n kwasten set wel bij ) lukt dit het 
beste. Als deze eerste laag goed droog is 
dan weet je al of je wand er goed uit komt 
te zien ben je het met bepaalde stukjes 
niet eens dan kun je makkelijk nu nog 
veranderingen aanbrengen. De tweede 
laag kan er nu over (of je werkt eerst 
de veranderingen bij) deze heb ik wat 
donkerder gemaakt door blauw en zwart 
toe te voegen na droging werd dat donker 
grijs.
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De derde laag heb ik eerst de voegen 
gedaan met weer donker grijs en vervol-
gens de keien door kleine beetjes lijm aan 
te maken met bruin, beetje met groen, 
beetje met zwart,beetje met blauw en 
zwart, beetje rood met bruin. Het groen 
was na droging te fel daar heb ik nogal 
wat werk mee gehad om dit natuurlijker 
te krijgen dus let op! Ook door de Epoxy 
wordt alles een stukje donkerder maar 
het blijft natuurlijk van kleur. Toen dit 
bijna droog was ben ik gaan accentueren 
met kleurstof met iets lijm in de kleuren-
wit, geel, rood, en olijfgroen voor het felle 
groen je kunt dan nl. nog mengen of de 
kleur afzwakken of opfleuren.

Dit door en door laten drogen en dan 
komt het voornaamste de twee lagen 
Epoxy. Toen heb ik mijn achterwand voor 
het eerst uit zijn proef opstelling gehaald 
om hem vervolgens buiten plat op een 
tafel te leggen zodat ik er rondom bij 

kon. Alles klaar gelegd handschoenen, 
veiligheidsbril, kwasten een weegschaal, 
goede plastic bakjes, roerhoutje en de 
hars en harder. Bij mij waren de kanne-
tjes aangegeven door a en b. Door de hars 
te wegen die je in een bakje doet, kun je 
gemakkelijk weten hoeveel harder er bij 
moet.Dit is altijd de helft van wat je er aan 
hars in hebt gedaan. Dan flink roeren zo-
dat alle harder goed gemengd word met 
het hars en maak niet te veel ineens
aan je kunt dit beter in meerdere keren 
doen. Dan smeer je eerst de voegen in 
die direct al donkerder worden, daarna de 
keien je kunt dan ook beter zien hoever je 
bent want het blinkt nogal.

De tweede laag Epoxy kun je over de bijna 
droge eerste laag heen smeren. Dit heeft 
als voordeel dat je tussen de lagen niet 
hoeft te schuren en dat je geen plasjes 
krijgt die er bij mij wel waren en een 
beetje witachtig opdroogde. Ik heb 
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dit opgelost door alleen in de voegen een 
derde laag te smeren en in deze natte 
Epoxy laag zilverzand ingestrooid zodat 
deze ook doffer werden. De keien blinken 
nog wat maar mij is verteld dat dit in het 
water geen nadelig effect zal hebben. 
Deze klus heeft mij drie weken vrije tijd 
gekost maar een leuke,unieke ervaring. 
Voor degene die dit ook willen proberen 
ik heb nog kleurstof, vrijetijd en lust om 
een ieder te helpen zelfs de kast gooi ik 
voorlopig niet weg.

Ton Verhoeven

(redactie: Dit was een stuk uit “de oude 
doos” uit het “Ons Genoegen” archief, 

dit zal de oudere leden die al lang bij de 
vereniging zitten wellicht bekend voor zijn 
gekomen en mischien niet interessant het 
is immers “recycled” content, maar aan 
de andere kant is het mischien leerzaam 
of inspireerd zijn geweest voor nieuwe 
leden die nog niet met dit artikel bekend 
waren. Hoe dan ook het is een ook een 
beetje een noodoplossing geweest om 
ook deze maand het maandblad weer 
gevult te krijgen, door het uitblijven van 
nieuwe presentaties door leden of externe 
sprekers in de afgelopen en komende 
maanden is er iedere keer een schaarste 
aan content om het blad gevult te krijgen. 
Nu begrijp ik dat de drempel hoog kan 
zijn om iets te schrijven voor het maand-
blad en dat wordt ook zeker van niemand 
verwacht. Maar we hebben bijvoorbeeld 
ook een FaceBook pagina die  vooral nu 
ook iets actiever wordt bijgehouden door 
Lizz Frijters. Dus post een keer een foto 
die je met je telefoon van je aquarium of 
je vissen maakt , zo gebeurd en a picture 
tells a thousand words 

https://www.facebook.com/AVonsgenoe-
gen-383494645090201

https://www.facebook.com/AVonsgenoegen-383494645090201
https://www.facebook.com/AVonsgenoegen-383494645090201
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Synodontis nigriventris
Afrikaanse rugzwemmer in de spotlight 

Werelddeel: Afrika

Lengte van de vis: 10cm

Minimale bakmaat: 100 cm lengte, liever 
groter.

Hoeveel: Ze houden van gezelschap van 
soortgenoten minimaal 4 

Zwemlaag:Hoofdzakelijk op de bodem   

Voeding: Omnivoor, een gevarieerd dieet 
van droog- en diepvriesvoer, aangevuld 
met levend voer.

PH:  6.0-7.5

GH:  5-20 dH

Temp:  24-28°C

Prijsindicatie: Rond 8 euro per stuk.

Kweek: Eierleggend.

Stroming: Rustige stroming.

Water: Zoet.

Leeftijd: meer dan 20 jaar

Familie:  Mochokidae.

Nederlandse naam: Afrikaanse rug-
zwemmer

Engelse naam: Upside-down catfish

Officiele wetenschappelijke naam: 
Hyphessobrycon Colombianus

Ontdekker: David, 1936

Betekenis van de naam: Vertaling is ruw 
weg “vreemde vis uit de Nijl” , nigri betek-
end donker en ventris betekend buik , bij 
deze vis is juist de bouk donker omdat ie 
natuurlijk op z`n kop zwemt

Herkomst: Buta, Democratic Republic of 
Congo.

Zwemruimte gecombineerd met 
schuilplekken, voldoende beplanting o.a. 
drijfplanten of grote grofbladige planten, 
kienhout. 
Rustige stroming. Matige belichting.

Het gedrag van deze vis is vredelievend. 
En is omdat het een nachtdier is vooral 
snachts actief 

Geslachtsonderscheid: 
Het vrouwtje is vaak groter en een stuk 
boller en naarmate ze ouder wordt is ze 
bleker 

Kweek: Als ze voldoende schuilplekken 
hebben en speciale broedplekken zoals je 
die voor pleco`s of ancistrussen hebt dan 
kunnen ze zich vrijmakkelijk voortplanten 
als ze het naar hun zin hebben

Ervaringen: Ik heb deze vissen ooit eens 
overgenomen en bij het vangen maakte 
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ze een “knor” geluid , dat is opzich al 
heel grappig , maar het meest unieke is 
natuurlijk dat ze ondersteboven zwem-
men , ergens in de evolutie hebben ze dat 
ooit eens besloten om dit te gaan doen en 
dat vind ik een erg grappig idee, je ziet ze 
niet vaak het zijn nachtdieren en houden 
niet van al te veel drukte en daarom zijn 
ze zo leuk, want als je ze ziet dan is het 
altijd verassend en ze grazen bijvoorbeeld 
de onderkanten van spiderwood af waar 
andere vissen nooit komen een heel bij-
zondere vriendelijk rustige vis die alles in 
de later uurtjes op hun gemak doen

Ezra

Bronnen:Seriouslyfish, Wikipedia
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AGENDA
club avonden 

Ook zijn alle aangekondigde club 
avonden geanuleerd in verband met 
de corona crisis. Houd de website in de 
gaten voor updates  

geanuleerd

Lezing Theo van Meegen Een plantje 
meer maakt dat uit

geanuleerd

De prachtige aquaria van Wroclaw lezing 
door Guido Lurquin

geanuleerd

bakkenschouw bij Arie (vanaf 19:30)

geanuleerd

bakkenschouw bij Matth (vanaf 14:00)

Extra uitstapjes 2020

Zie extra uitstapje Geef je idee of wens op 
bij bestuur@av-onsgenoegen.nl

Externe agenda zie website.

30

mailto:bestuur%40av-onsgenoegen.nl?subject=
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Volgende keer
In het maandblad 
Wederom een maandblad kunnen vullen, 
maar wat je mischien opvalt is dat naast 
de vaste rubrieken er veel items in staan 
die ik heb geschreven. Dat vind ik hele-
maal niet erg hoor ik doe dat met veel 
plezier en heb er nu in de covid crisis ook 
genoeg tijd voor omdat het voor mij als 
zzp-er nu best rustig is qua opdrachten 
(te rustig kan ik zeggen!).
Maar op een gegeven moment zal het 
gebeuren dat ik met m`n bek vol tanden 
sta en even niets te melden heb. 
Dan kunnen we natuurlijk oude artikelen 
gaan recyclen uit het archief van “ons 
genoegen” (zoals we deze maand ook ge-
daan hebben) maar mischien zitten velen 
daar van jullie daar niet op te wachten 
Verder reuze interresant is voor nieuwe 
leden van de vereniging , maar voor de 
oude garde vallen we natuurlijk in herha-
ling en krijgen dan mischien een beetje te 
vaak een “deja vu” gevoel.
Ik heb daar wel een oplossing voor , pak 
je telefoon (hebben we allemaal), maak 
een foto van je vis en/of aquarium en 
post die op de facebook pagina van “ons 
genoegen” en mischien met een tekstje 
erbij, Lekker laagdrempelig en tegen-
woordig volledig automatisch “een kind 
kan de was doen” en dan kan het zomaar 
zijn dat je je “artikel” in het volgende  
maandblad terug vind.

Groet,

Ezra 
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Aquariumvereniging Ons Genoegen St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

Website: www.av-onsgenoegen.nl 

E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl

LEDENBIJEENKOMSTEN
Ledenbijeenkomsten, 3e donderdag van de maand
Ledeninformatieavond, 1e vrijdag van de maand bij  
Dierenpark De Oliemeulen, Reitsehoevenstraat 30

5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026

fo
to

:M
ar

k 
va

n 
H

ui
jg

ev
oo

rt


