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“Youtube livestream“ 
Ook het opzetten van een live video stream van een presentatie door 1 
van onze leden is gewoon nog iets te hoog gegrepen voor ons.
We hebben inmiddels een heus YouTube kanaal voor de vereniging. We 
zullen dan ook allen video’s van te voren opnemen en eventueel bewerken 
alvorens deze op ons kanaal te plaatsen.

De eerste video op ons kanaal is reeds een feit. Via de onderstaande 
link kunnen jullie luisteren naar mijn video boodschap aan jullie allen.
Ik hoop dat we snel meer leuke video’s kunnen plaatsen om het gemis van 
onze leden(informatie)avonden een beetje goed te maken.

https://youtu.be/SPnLnsSchvg

Tenslotte, alle ledenavonden zijn tot nader bericht afgelast.

Met vriendelijke groet,

Michel

https://youtu.be/SPnLnsSchvg 
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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

Zoals jullie gemerkt hebben was er 
afgelopen november geen maandblad. 
Natuurlijk hadden we jullie in deze 
eenzame en donkere tijden willen ver-
blijden met ons maandblad. Vooral ook 
om dat dit een van de weinig dingen die 
we jullie nog kunnen aanbieden. Echter 
het gevuld krijgen van het maandblad 
is nog een hele uitdaging. Het overgroot 
deel van de content van ons maandblad 
zijn voornamelijk verslagen van de 
activiteiten van de voorgaande maand 
en aankondigingen van activiteiten van 
de komende maanden. Echter nu beide 
voorlopig zijn weg gevallen blijft er nog 
maar weinig over om het maandblad 
mee te vullen. Het idee is geopperd om 
stukjes van oude maandbladen te herge-
bruiken maar dat is niet de weg die we 
willen inslaan. Graag zouden we zoveel 
mogelijk stukjes van eigen hand willen 
opnemen in ons maandblad en bijvoor-
keur zo actueel mogelijk. Daarom wil ik 
jullie alles nogmaals vragen, pak die pen 
op en schrijf een leuk stukje over onze 
hobby en stuur deze met een paar leuke 
foto’s op naar het bestuur. Het vullen van 
ons maandblad is een verantwoordelijk-
heid van ons allemaal! Ik hoop dan ook 
echt dat we in het volgende maandblad 
wat leuke stukjes mogen lezen van de 
hand van leden.
Ook het YouTube kanaal staat voorlo-
pig op een laag pitje. Afgelopen maand 
presenteerde ik nog met enthousiasme 
de lancering van ons nieuwe YouTube 
kanaal. Zoals jullie gemerkt hebben is 
er helaas nog niet veel te zien. De rede 
hiervoor is dat ik op dit moment de 
energie mis om hier vol mee bezig te 

kunnen zijn. Ondanks dat ik geen zware 
drukke baan in de zorg heb is het op mijn 
werk toch enorm druk. Ook het feit dat ik 
al vele maanden vanuit huis werk begint 
ze tol te eisen. In het begin is het lekker 
rustig en relaxed maar nu mis ik toch 
echt het persoonlijke contact met mijn 
collega’s en komen alle video meetings 
mijn neus uit. Als ik niet aan het werk 
ben dan ben ik druk bezig met klussen, 
huishouden en tijd doorbrengen met 
het gezin. Met het overlijden van mijn 
schoonvader in oktober is het tijd door 
brengen met het gezin ook het belang-
rijkste in mijn leven op dit moment. 
Hierdoor heb ik besloten om mijn tijd 
vooral te stoppen in dingen die mij en 
mij gezin energie en plezier geven. Het 
bijhouden van een YouTube kanaal past 
er op dit moment niet bij. Toch blijft het 
starten van een YouTube kanaal voor 
de vereniging geen slecht idee. Ik ben 
dan ook aan het kijken of ik het YouTube 
kanaal kan openstellen aan allen leden 
of enkele leden die de tijd en enthousias-
me hebben om geregeld leuke filmpjes 
van hun of andermans aquarium of aan 
de hobby relateerde onderwerpen te 
posten. Ik hoop en ook dat er een aantal 
van jullie dit zouden willen oppakken 
en mij of het bestuur contacteren om dit 
mogelijk te maken.

Afgelopen maand heeft het bestuur 
nog wel vergadert over hoe dit jaar en 
komend jaar verder te kunnen gaan. Dit 
jaar is zo goed als om en gezien de hui-
dige maatregelen verwachten we geen 
leden activiteiten te kunnen/mogen or-
ganiseren. Als bestuur beseffen we ons 



dan ook dat we jullie weinig waar voor 
jullie geld hebben gegeven dit jaar. Dit 
willen we komend jaar goedmaken door 
iedereen die dit jaar lid was volgend jaar 
geen contributie in rekening te bren-
gen. De kosten van het NBAT en daarbij 
horende aquarium blad zullen wel in re-
kening gebracht worden. Dit moeten we 
financieel wel kunnen opvangen gezien 
de beperkte uitgaven van dit jaar en de 
reserves die we als vereniging gespaard 
hebben in de afgelopen jaren. Ook voor 
komend jaar zullen we allen rekening 
moeten houden dat we niet meteen in 
januari weer bij elkaar mogen komen. 
Zolang niet het overgrote deel van de 
bevolking gevaccineerd is tegen dit ver-
schrikkelijke virus zullen we rekening 
moeten houden met beperkingen. Mede 
hierdoor hebben nog niks durven vast te 
leggen voor volgend jaar. 
Toch hoop ik dat we dit nare hoofdstuk 
snel kunnen afsluiten en we weer onze 
vertrouwde vereniging activiteiten kun-
nen hervatten. Ik wens jullie allen goede 
gezondheid toe en een fijne feestdagen! 

Michel
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Mark`s aquarium verhuizing deel 2
Door Mark van Huigevoort en Ezra Szigetti 

Zoals beloofd, hier het 2de deel van “ de 
verhuizing van Mark`s aquarium”. Om 
te beginnen even een terugblik 5 maan-
den geleden moest Mark`s aquarium 
leeg omdat hij ging verhuizen , probleem 
was dat hij niet in 1 keer over kon omdat 
er nog veel aan het nieuwe huis moest 
gebeuren, en daarom moest de bak 5 
maanden naar een opslag ruimte, vissen 
etc zijn bij de verschillende leden onder 
gebracht sommige mogen blijven in hun 
nieuwe onderkomen , sommige zijn 5 
maanden op vakantie geweest ;).

Nu is het dan eindelijk zover, Mark zit in 
zijn nieuwe huis en het aquarium heeft 
een mooie plek gekregen in het huis. Nu 
is het een kwestie van alle techniek weer 
aansluiten (en `m nu toch maar even wel 
goed waterpas zetten ;)) . Alles heeft de 
verhuizing/opslag overleeft , los van een 
paar rubberen ringetjes die verloren zijn 
gegaan ergens in die 5 maanden, maar     

das een kleinigheidje.
Ook de meeste planten hebben het over-
leefd, die zaten in speciekuipen met daar-
boven een geïmproviseerde led verlichting 
aan tie-wraps en kleine interne filters en 
toen het in september wat kouder werd 
met wat verwarmings elementen.
Enfin de bak staat , langzaam maar zeker  
werd ook alle techniek weer aangesloten 
met hier en daar wat modificaties (en het 
was toch wel handig dat we tijdens het 
ontmantellen is mei alles genummerd 
hadden ) (vervolg blz 10)

8
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Youtube aanraders van deze maand!
oktober 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.

Youtube kanaal “ONS GENOEGEN” 

De vereniging heeft een eigen youtube ka-
naal waar nu meer gebruik van gemaakt 
gaat worden in verband met de corona 
crisis 

Ons Genoegen youtube kanaal

Neon tetra school 

zie je wel dat het een scholenvisje is , als 
je er maar genoeg neemt , mooie bak met 
veeeel neontetra`s

tanktested youtube kanaal

Foo the Flowerhorn

aparte aquariums , low tech

Foo the Flowerhorn youtube kanaal

12

https://www.youtube.com/channel/UCK9r9P1jvqm3CZ_j2XAJuaQ/featured
https://www.youtube.com/watch?v=VmbZUbIr2Ro
https://www.youtube.com/c/FootheFlowerhorn/featured


1313



14



1515

  

                                        De NBAT oude stijl bestaat niet meer.

De NBAT is nu een moderne vereniging, direct gericht op de leden en 
nadrukkelijk aanwezig door de Facebookgroep en de Nieuwsbrieven. 

Wat maakt de NBAT interessant om (weer) lid te worden? 

Waar heeft u recht op als u (weer) lid wordt voor 16.00 euro per/jaar 
 (naast eventuele verenigingscontributie) 

 

  

         

 

Nederlandse Bond 
Aqua-Terra 

De digitale nieuwsbrief 

Toegang tot het grootste aquarium archief:   
een uniek naslagwerk  
‘’Het Aquarium’’ vanaf 1930 tot heden 

Digitaal advies door specialisten 
(bv na toezending van een foto) 

Het digitale blad ‘’Het Aquarium’’ 

Gratis een certificaat bij een voldoende         
score van een kennistest.   

  www.nbat.nl                    Nederlandse Bond Aqua Terra    www.cbkm.nl 

 

Nog geen lid van de  
Nederlandse Bond Aqua- Terra,  
meldt u dan aan bij uw vereniging  
of via   https://nbat.nl/webshop   
een jaar-lidmaatschap/abonnement vanaf oktober 2020 is geldig is tot 31 december 
2021. 
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Foto galerij 

ingestuurde foto`s van leden  

16
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Hemigrammus bleheri
Roodkopzalm in de spotlight 

Werelddeel:  Zuid-Amerika

Lengte van de vis: 4,5 cm

Minimale bakmaat: 100 cm lengte, liever 
groter.

Hoeveel: Ze houden van gezelschap van 
soortgenoten minimaal 15

Zwemlaag:Hoofdzakelijk in het midden   

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

PH:  6-6,5

GH:  0-4

Temp:  24-26°C

Prijsindicatie: Rond 3 euro per stuk.

Kweek: Eierleggend.

Stroming: Rustige stroming.

Water: Zoet.

Leeftijd: 5 to 10 jaar

Familie:  Characidae

Nederlandse naam: Roodkopzalm

Engelse naam: firehead-tetra

Officiele wetenschappelijke naam: 
Hemigrammus bleheri

Ontdekker: Heiko Bleher.

Betekenis van de naam: 
Hemi betekend half en grammus is 
streep. Zijn achternaam dankt hij aan zijn 
ontdekker Heiko Bleher.

Herkomst:  Brazilië, Colombia

Voor Roodkopzalmen heb je een aquar-
ium nodig van 100 cm. De bak inrichten 
met een donkere bodem, plaatselijk 
dichte beplanting en kienhout als schuil-
mogelijkheid, gedempte verlichting met 
drijfplanten. Zorg wel voor voldoende 
vrije zwemruimte want het zijn actieve 
zwemmers.
Het gedrag van deze vis is vredelievend. 

Geslachtsonderscheid: 

Het verschil tussen man en vrouw is 
nauwelijks te zien. Gezegd wordt dat het 
mannetje iets slanker is dan het vrouwtje.

Kweek: 

Hemigrammus bleheri zijn heel moeilijk 
te kweken, dit gebeurt in scholenverband. 
Dus breng een schooltje roodkopzalmen 
over in een kweekbak met heel zacht, 
zuur en zuiver water. Richt de bak in met 
fijn bladerige planten en zet hem op een 
schemerige plaats. Er mag minstens 1 
keer per dag zonlicht in de bak vallen. 
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De temperatuur langzaam met 2 graden 
verhogen. het afzetten zelf doen ze voor-
namelijk in het donker/schemer.

Na de ei afzetting het schooltje weer 
uitvangen, anders worden de eitjes op-
gegeten. Na 1 à 2 dagen komen de eitjes 
al uit. De jongen opkweken met stofvoer 
en pantoffeldiertjes.

Ervaringen:

Een van de beter scholende vissen 

 
Ezra

Bronnen:Seriouslyfish, aqua info 
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AGENDA
club avonden 

Programma 2021:

Tot nader bericht alles geanuleerd

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

Externe agenda zie website.

20
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Volgende keer
In het maandblad 
Zoals je hebt gemerkt is deze editie van 
het maandblad qua aantal bladzijdes een 
stuk minder. Er zijn wel ingezonden stuk-
ken geplaatst maar die niet groter dan 
1 of 2 paginas. We wilde deze keer ook 
niet voor dezoveelste keer oude content 
recyclen. 

Groet,

Ezra 
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